
 
 

 
 
 
 
 
 

Мечувалечки клуб – FENCING CLUB 
ЕСКРИМ Скопје / ESKRIM Skopje 

Адреса: Бул. Јане Сандански 81-2/16 1000 Скопје, Северна Македонија 
Office: Bul. Jane Sandanski 81-2/16 1000 Skopje, North Macedonia 

Tel: +389 78 289 040 
mail: biljana.kuzmanovska25@gmail.com 

4. меѓународен турнир -  
Куп на Ескрим 2019. – Европски Куп (EFC) U14 во меч 

MKD/ENG 

 
 

ПРОПОЗИЦИИ / PROPOSITIONS 
 

Дата/Date: 23.11. 2019.  November 23, 2019 
Ниво на турнирот Меѓународен турнир за ранг листа на МФСМ U14, U17 и сениори;  Ранг листа на EFC U14. 
Tournament rank: U14 cadets and seniors for NMFF Rank List; U14 for European Rank List. 
Делегат МФСМ: 
NMFF delegate: 

Љубомир Шоповски / Ljubomir Shopovski 

Место: 

Спортскa сала „Градски парк“ (Кошаркарска сала Работнички) 
Скопје 1000 
GPS  координати: 42.006403, 21.422860 

Google maps 

Venue: 
Sports Hall “Gradski Park” (Basketball club Rabotnicki) 
Skopje 1000 
GPS coordinates: 42.006403, 21.422860 

Google maps 

 
Категории: 

EFC - U14 Помлади кадетки и кадети до 14 години, родени 2006. и подоцна 

U17 – Кадетки и кадети - родени 2003 и подоцна 
Сениори 

Categories: 

EFC – U14 Younger cadets - girls and boys born 2006 and later, 
 U17 - Cadets - girls and boys born in 2003 and later 
Seniors 

Учество: Турнирот е отворен за сите спортисти регистрирани во МФСМ и за сите странски спортисти 

Entrance: The tournament is opened to all North Macedonia competitors (registered at NMFF) and to all foreign competitors. 
Satnica/ 
Schedule: 

Категорија/Category 
Пријава/ 

Entry 
Бришење/ 

Scratch 
Почеток/ 

Start 

Сабота / Saturday 
23.11.2019. 

Меч Мажи / Epee Male - U14 – EFC tournament 
08:00 08:30 09:00 

Меч мажи сениори / Epee Male Seniors  
Меч Жени / Epee Female - U14 – EFC tournament 

09:30 10:00 10:30 
Меч жени сениори / Epee Female Seniors 
Меч мажи кадети / Epee Male Cadets 12:30 13:00 13:30 
Меч жени кадети / Epee Female Cadets 13:30 14:00 14:30 

Технички одбор Еден претставник на организаторот и два претставника на клубовите учесници 
Technical Committee One representative of the organizer and two representatives of the participating clubs 

 
 
 
 
        

4th International epee fencing tournament – 
Eskrim Cup 2019. – U14 European Circuit in epee 

NOTE: Skopje is a WIZZ AIR destination. If you arrive on Skopje International Airport, the transport to the venue is free 
 

mailto:biljana.kuzmanovska25@gmail.com
https://goo.gl/maps/ukma789jgXUPRueL7
https://goo.gl/maps/ukma789jgXUPRueL7


 
 

Пријави: 

Rок за пријавување: Вторник, 21.11.2019. до 24:00 часот,  на biljana.kuzmanovska25@gmail.com 
Напомена: Пријавите после овој рок ќе се сметаат за доцнење 
Во случај на изменување и дополнување на пријавите, за официјална ќе се смета последната пристигната 
пријава која пристигнала во зададениот рок. 

Entries: 

Entries expiration: Tuesday, November 21, 2019, at 24:00 on biljana.kuzmanovska25@gmail.com 
Notice: All entries received after the date will be considered as late entries. 
In a case of editing of the entry list, the club is obligated to send last edited entry list in total, and as officially 
accepted entry list will be the one received before the expiration date. 

Пријавнина: EFC - U14 поединечна пријава 15 €, секоја следна пријава 5 € 
Други категории: поединечна пријава 10 €, секоја следна пријава 5 € 

Entry Fees: 
For EFC - U14 single start is 15 €, every other start is 5€. 
Other categories: single start 10€, every other start 5€ 

 
Систем на 
натпреварот 

Сите натпревари: Во склад со правилата на  FIE, формула за јуниорски натпревари . Едно до две 
квалификациски кола (зависно од бројот на натпреварувачи), после кои се елиминираат 20-30%. Следат 
директни елиминации без репесаж. Доколку се пријават помалку од 20 натпреварувачи во категорија, сите 
го поминуваат квалификационото коло. Минимално дозволено ниво на безбедност на опремата: CE 350N за 
маска, потпластрон и мечувалечко одело, освен: 
Кадети и сениори – неопходно е користење на FIE 160 0N маска и  FIE 800N потпластрон (или комбинација 
350N потпластрон + FIE 800N пластрон). 
Категоријата U14 користи FIE 800N потпластрон или комбинација 350N потпластрон +FIE 800N пластрон. 
 FIE сечива – не се неопходни. 
Напомена: Учество без комплетна опрема не е дозволено. 

 
Competition 
system: 

All competition: According to FIE regulations, the formula for junior competitions. One (or two) round(s) of pools 
(depending on the number of entries) from which 20-30% of fencers will be eliminated, followed by Direct 
elimination without repechage. In the case of 20 or less entered competitors per category, all the competitors pass 
the qualifying round. 
Equipment security level: min. CE 350N for the mask, underplastron, fencing jacket and breeches, except: 
Cadets and seniors, - Obligatory use of FIE 1600N mask and FIE 800N underplastron (or combination 350N 
underplastron + FIE 800N jacket). 
U14 category - obligatory use of FIE 800N underplastron or combination 350N underplastron + FIE 800N jacket. 
FIE blades – NOT obligatory 
Participation without all regular fencing equipment is not allowed. 

Судење: 
Секој клуб треба да даде на располагање на техничкиот одбор по еден судија на секои 4 пријавени 
натпреварувачи. Клубот може да уплати такса од 40€ , доколку не може да обезбеди судија. Судискиот 
договор ќе се одржи 1 час пред почетокот на натпреварот. 
Учеството на сите судии е задолжително  

Refereeing: 

Each participating club has to assure one referee for every 4 registered competitors. A club may choose to pay a 
fee in the amount of 40€ if unable to provide a referee. 
A referee’s briefing will be held 1 hour before the start of the competitions. 
Participation for all referees is obligatory. 

Награди: 
Пехари за  победниците, медали за  1 – 3/3 место, диплома до 8. место. 
Дополнителни награди за U14, за 1 – 3/3 место, 

Prizes: 
Cups for winners, medals for 1th to 3/3th place, diplomas to eight places. 
Additional prizes for U14 - 1th to 3/3th place 

Завршни 
напомени: 

Спортистите се натпреваруваат на сопствена одговорност, организаторот обезбедува здравствена 
заштита, но не одговара во врска со тоа. Организаторот не одговара за изгубена или украдена 
опрема. 

Final Notices: 
Athletes are competing at their own risk, the organizer is obligated to assure the first aid care but without any 
further responsibility, the organizer doesn’t have any responsibility for lost or stolen properties. 

: 
За сите прашања, ве молиме контактирајте го организаторот на biljana.kuzmanovska25@gmail.com 
 
For all further questions, please contact Organization Committee at biljana.kuzmanovska25@gmail.com  

 

NOTE: Skopje is a WIZZ AIR destination. If you arrive on Skopje International Airport, the transport to the venue is free 
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