NORGES FEKTEFORBUNDS
NM-REGLEMENT
(Tingvedtak 1975. Endret 1983, 1987, 1992 , 1994 og 1998)

1. I norske mesterskap kan delta fektere som er norske statsborgere, og utenlandske
statsborgere som har vært bosatt i Norge de siste 12 måneder, og som er amatører og som
er medlem av lag tilsluttet NF.
2. Det avholdes hvert år følgende Norgesmesterskap:
A) Individuelle mesterskap:
Ved de individuelle mesterskap for damer og herrer brukes samme klasseinndeling som
er fastsatt for Norges Fekteforbunds klassebestemmelser ved nasjonale konkurranser.
Et NM skal avlyses med mindre det er påmeldt minst 6 deltakere.
Junior NM avlyses hvis det starter færre enn 4.
B) Lagmesterskap:
Herrer: NM lag kårde
Damer:NM lag kårde
Det kan søkes styret om å avholde NM lag for juniorer, ungdom og yngre ungdom.
Hvert lag består av 3 fektere. Alle lag har adgang til å ha èn reserve, som kan byttes inn i
henhold til FIEs reglement.
Et lag kan ikke starte med mindre det er fulltallig. Alle lag må være rene klubblag, hvorved
menes at fektere på et lag må alle representere samme klubb.
Et lagmesterskap skal avlyses med mindre det starter minst 3 lag fra minst 2 forskjellige
klubber.
C) Norgesmesterskap på sabel og florett
NM på sabel/florett kan arrangeres ved at den klubb/krets som ønsker å stå som arrangør
sender søknad om dette til NFs styre.
3. Premiering ved Norgesmesterskap skjer ved spesielle mesterskapsmedaljer etter følgende
regler, uten at disse hindrer arrangøren i å foreta supplerende premiering:
A) Individuelle mesterskap:
Medaljer med fekter og NFs initialer, og med nasjonalfarget bånd utdeles til første, andre
og tredje plass. Medaljene utdeles i èn størrelse til senior og junior NM. Hvis det i et
Norgesmesterskap starter minst 8 deltakere, utdeles fullt sett medaljer, dvs. èn gull, èn
sølv og èn bronse.

Er det 6 eller 7 deltakere, utdeles 2 medaljer, dvs. èn gull og èn sølv.
Er det færre enn 6 deltakere, utdeles kun èn medalje.
B) Lagmesterskap:
Medaljer med fekter og NFs initialer, og med nasjonalfarget bånd til deltakerne samt til
det vinnende lag.
Hvis det i et lagmesterskap starter minst 6 lag, utdeles fullt sett medaljer, dvs. gull, sølv
og bronse.
Starter det 4 eller 5 lag, utdeles medaljer i gull og sølv, og starter det kun 3 lag, utdeles
bare gull-medaljer. Medalje utdeles kun til fektere som har fektet minst en kamp på
laget.
Med medaljer i gull, sølv og bronse forstås i dette reglement medaljer i hhv. forgylt,
forsølvet og bronse utførelse. Gravering av årstall og beskrivelse av mesterskapets art
skal foretas før utdeling kan skje.
4. Startkontingenten ved Norgesmesterskap fastsettes av styret, og kontingenten tilfaller
arrangerende klubb.
5. Innbydelse til deltakelse i Norgesmesterskap utsendes minst 3 uker før vedkommende
konkurranse tar til. Anmeldelse av deltakelse skal skje gjennom den klubb vedkommende
deltaker tilhører.
Arrangøren har adgang til å oppkreve det dobbelte av vanlig startkontingent dersom
anmeldelse først innkommer etter anmeldelsesfristens utløp. Denne bestemmelse gir ikke
noen krav på å få delta ved anmeldelse etter fristens utløp.
Forøvrig fastsettes konkurransereglene av NFs styre. Reglene må være bekjentgjort senest
ved stevneinnbydelsen. Hvor intet annet er uttrykkelig bestemt, gjelder FIEs reglement.

