
Wedstrijdformule
• U17 Categorie: 

1 ronde in poules gevolgd door onmiddelijke 
elimineringstabel (15 treffers) zonder herkansing. 
De 8 eersten zullen beloond worden.

• U14 Categorie: 
1 ronde in poules gevolgd door onmiddelijke 
elimineringstabel (10 treffers) zonder herkansing. 
De 8 eersten zullen beloond worden.

• U12 Categorie : 
1 ronde in poules gevolgd door onmiddelijke 
elimineringstabel (8 treffers) zonder herkansing. 
De 8 eersten zullen beloond worden.

• U10 Categorie : 
2 rondes in poules (4 treffers), gevolgd door 
onmiddelijke elimineringstabel (6 treffers)met 
klassement. Alle deelnemers zullen beloond worden.

• Voor alle catégoriëen:
 formule in functie van het aantal deelnemers.

 
Licenties en reglement

• Alle deelnemende schermers dienen in het bezit te 
zijn van een geldige schermvergunning seizoen 
2018-2019.

• De referentiereglementen zijn de Technische 
reglementen, het materiaal en organisatie van het 
FIE en de reglementen van de FFCEB.

• De organisator kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schaden, verliesen of diefstallen.

• Straat schoenen en hakken zijn niet toegestaan in 
de sporthal.

Materiaal
• De materiaal moet voldoen aan de reglementen 

van de FFCEB.
• Het dragen van een onder-vest is verplicht, en ook 

in de U10 Categorie.
• Bavet verplicht vanaf U14 Categorie.
• Een verkoper en een materiaalhersteller zullen ter 

plaatse zijn.
Catering

• Stand geopend tijdens de wedstrijden

Gesteund door het Gemeente Ukkel, 
de « Commission Communautaire Française » en 
de « Fédération Francophone des Cercles d’Escrime 

de Belgique »

DAMOCLES
SCHERMCLUB

Floret 

10de Challenge Maître Polet

Complexe Sportif de Neerstalle   Rue Zwartebeek 23  1180 Bruxelles

16 Maart 2019

Internationaal Tornooi

Degen

5de Challenge Benjamin Van Hoey



Plaats

Complexe Sportif de Neerstalle
23, Zwartebeek straat 1180 Brussel
Ring O, Uitrit 18,
Richting: Ruisbroek-Drogenbos

Algemene Organisatie
Scheidsrechters

Een scheidsrechter vanaf 4 schermers in hetzelde wapen of 
5 schermers in verschillende wapens.  Twee scheidsrechters 
vanaf 9 schermers.
Alle scheidsrechters moeten officieel erkend zijn.
Boete in geval van afwezigheid van de eerste scheidsrechter 
100€ en 75€ voor de tweede.
De scheidsrechter genoemd bij de inschrijving van de 
deelnemers van een club, moet aanwezig zijn tijdens de 
tornooi, tenzij de inschrijving geannuleerd wordt ten 
laatste op donderdag 14 maart 2019 – 14u00.

Inschrijvingen

Inschrijvingsgeld : 15€.
Inschrijvingen dienen ten laatste op woensdag 13 maart 
2019 op 23u59 bij het wedstrijdsecretariaat bekend te zijn, 
per e-mail :  info@ce-damocles.be . Ze zullen duidelijk 
vermelden: Club, Naam, Voornaam, Geboorte datum, 
Wapen, Categorie, Geslacht , Scheidsrechter
Na deze limiet, kan de organisator de inschrijvingen 
weigeren. 
Voor de inschrijvingen die toch laat geaccepteerd worden, zal 
het inschrijvingsgeld 20€ kosten.
Als het mogelijk is, zal de inschrijvingslijst op onze website 
gepubliceerd worden :  www.ce-damocles.be

Uurschema Zaterdag 16 Maart 2019

Categorieën Jaar Lemmer Oproep Scratch Aanvang
M Degen (U14) 05-06 5 8u45 9u00 9u15

M Floret (U17)« 02-03-04 5 9u00 9u15 9u30
Gemengd Floret (U12) 07-08 2 9u15 9u30 9u45

M Floret (U14) 05-06 4 of 5 10u15 10u30 10u45
Gemengd Floret (U10) 09-10 0 10u30 10u45 11u00

D Floret (U17)« 02-03-04 5 10u45 11u00 11u15
«= Nationale circuit


