
F.F.C.E.B.  

F.R.B.C.E  

TOURNOI « NOTGER »  

Weekend 4 . et  5 . maart 2017 

 

Met de steun van: 



 

PROGRAMMA PROEVEN 
 
                   

                                      Zaterdag 4 maart 2017 
 

21
de

  Challenge “LE PERRON LIEGEOIS”  Degen Mannen 
Oproep schermers om 9 u 00’. Begin van de wedstrijd: 9 u 30 

Finale voorzien omstreeks 16 u 30 
 

21
de

 Challenge “LI TORE” Degen Vrouwen 
Oproep schermsters om 11 u 00’. Begin van de wedstrijd: 11 u 30 

Finale voorzien omstreeks 16 u 30 
 

Zondag 5 maart 2017 
 

21
de

 Challenge van de “LIEGE SPORT” Floret Mannen 
Oproep schermers om 9 u 00’. Begin van de wedstrijd: 9 u 30 

Finale voorzien omstreeks 16 u 30 
 

30
de  

Challenge “Maître JEAN GOFFIN” Sabel Mannen 
Oproep schermers om 11u 00’. Begin van de wedstrijd: 11 u 30 

Finale voorzien rond 16 u 30 
 
 

25
de

 Challenge “VILLE DE LIEGE” Degen Vrouwen 
Oproep schermsters om 13 u 00’. Begin van de wedstrijd: 13 u 30’ 

Finale voorzien omstreeks 16 u 30 
 

4
de 

 Challenge “Habdi-escrime” Degen Vrouwen en Mannen 
Oproep schermester om 11u30. Begin van de wedstrijd: 12u00 

Finale voorzien omstreeks 16 u 30 
 
 
 

. Scratch 1/4 uur voor het begin van de wedstrijd 
 
 

11
de 

Challenge “PROVINCE DE LIEGE” 
Inter Cercles 

 

 



INTERNATIONAAL TORNOOI  « NOTGER » 2017 
 

 4 en 5 Maart 2017 

 
Onder het beschermheerschap van 

Koninklijke Belgische Federatie Schermers Clubs 
Ligue Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique 

Met de steun van 

Avec l’aide de 

De Monsieur Willy DEMEYER Bourgmestre en charge de la Politique sportive 

Avec le Soutien du Député provincial en charges des Sports 
 

                             

                                    REGLEMENT VAN DE PROEVEN 
 
De proeven zijn open aan alle Belgische en buitenlandse schermers en schermsters, seniors, juniors of 
cadetten, die in bezit zijn van de nationale vergunning 2016-2017 (Toonbaar bij de inschrijving!) . 
 
De proeven gebeuren in rondes van 1 tot 2 poules met directe eliminatie zonder een tweede kans of in 1 
enkele poule volgens het aantal inschrijvingen. 
 
De deelnemers gebruiken hun eigen materiaal en schermen onder hun eigen verantwoordelijkheid. 
Kledij en materiaal zijn in overeenstemming met de FIE normen. 
De ondervest 800 N is verplichtend. 
 
De organisators ontkennen elke verantwoordelijkheid in geval van ongeval en diefstal. 
 
Elke Club vertegenwoordigd door minimum 3 schermers of schermsters per wapen is uitgenodigd een Pre-
sident in de jury van de technische directie ter beschikking te stellen gedurende de meerderheid van de 
wedstrijd. Indien dit niet het geval is moet de club bij de inschrijving een extra som van 50€ betalen. (die 
keuze moet gemeld worden bij de inschrijving). 
Bij gebrek aan juryleden kunnen de schermers of schermsters zelf hun poule arbitreren.  
De presidenten van de jury krijgen een maaltijd met drank aangeboden. 
 
De organisators hebben het recht om het reglement te wijzigen indien de omstandigheden het eisen. 
 
De technische directie is soeverein bij elke beslissing. 
 
Alle proeven gebeuren met elektrische wapens. 
 
Inschrijvingsgeld is vastgesteld op 12€ en wordt bij de aankomst van de schermer of schermster geïnd. 
 
Kleine restauratie is mogelijk in de cafetaria. 
 
De inschrijving (naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, licentie nummer, wapen en challenge) is ten 
laatste voor woensdag 1 maart bij: 
 

Monsieur Guy GOFFIN 
 

Thier de la Chartreuse, 83 
4020 LIEGE 

 
Email : guy.goffin@cybernet.be 

 
Cite C.R.E. SAUVENIERE : www.escrime-sauveniere.be  

 

mailto:guy.goffin@cybernet.be
http://www.escrime-sauveniere.be/


 
Toegang via autosnelweg 

 
1. Autosnelweg E 25 
 

Komende van VISE-MAASTRICHT, richting volgen HUY-CENTRE 
(trémie, bijarm van de Maas, dérivation). 
Quai (Kaai) du Barbou, Hall de la “Constitution” 
 

     2.    Autosnelweg uit Brussel E 40 
 
          Wisselkruispunt van LONCIN, richting volgen RING AACHEN (Aix-la- 
          Chapelle) tot wisselkruispunt CHERATTE, richtlijn n° 1 volgen zoals 
          hierboven gemeld LIEGE CENTRE 
     
     3.   Autosnelweg van Wallonië E 42 
 

    Wisselkruispunt van LONCIN, richting RING AACHEN volgen tot 
    wisselkruispunt CHERATTE, richtlijn n°1 volgen LIEGE-CENTRE 

 
  4.   Autosnelweg Ardennen E 25 
 

Afrit 38 (richting Grivegnée, Angleur, “Belle-Ile”), richting CENTRE,  
Directie volgen E 25–E40 MAASTRICHT-AACHEN, linkerkant houden 
(transit) van de kaaien tot uitrit PONT DE BRESSOUX (La Batte-
Opéra), de brug nemen (dérivation van de Maas) dan rechtdoor tot 
aan de lichten (Bavière-oud hospitaal), rechts afdraaien op de BOULE-
VARD DE LA CONSTITUTION. (“Opéra”).  

 

Site Ville de Liège : www.liege.be/actualites/default.htm 
 

           Site Maison des Sports : www.plgsports.be 

http://www.liege.be/actualites/default.htm
http://www.plgsports.be/

