
TOERNOOI VAN LES 3 ARMES
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

ATHENEE ROYALE DE GEMBLOUX – RUE G. DOCQ, 26 – 5030 GEMBLOUX

Lien Google Map

PROGRAMMA

WEDSTRIJD CATEGORIE APPEL SCRATCH AANVANG

Toernooi van Les 3 armes Floret Jongens U17 09u00 09u15 09u30

Toernooi van Les 3 armes Floret Jongens U14 09u00 09u15 09u30

Challenge Florent
Bessemans

Floret Gemengd U12 09u15 09u30 09u45

Challenge Florent
Bessemans

Floret Gemengd U10 10u30 10u45 11u00

Toernooi van Les 3 armes Floret Meisjes U14 10u30 10u45 11u00

Toernooi van Les 3 armes Floret Meisjes U17 10u30 10u45 11u00

Verkoop en herstelling materiaal ter plaatse door Fencingbook (https://fencingbook.be/e-commerce/)
Catering: Er worden ter plaatse frisdrank, koffie en broodjes verkocht.

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJDEN

1) De wedstrijd richt zich tot alle Belgische en buitenlandse schermers en schermsters in het bezit van een licentie voor het seizoen 2019-2020.

2) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ingevallen, fysiek of materieel, noch voor diefstal.

3) SCHEIDSRECHTERS: Vanaf 4 ingeschreven schermers op eenzelfde wapen of 6 schermers op verschillende wapens op dezelfde dag dient de schermclub een gekwalificeerde
scheidsrechter ter beschikking te stellen van de organisator. Vanaf 9 ingeschreven schermers moet een 2de gekwalificeerde scheidsrechter ter beschikking gesteld worden. Er moet
bovendien een gekwalificeerde scheidsrechter ter beschikking te worden gesteld per ingeschreven ploeg. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zal een boete van 100€
per missende scheidsrechter verschuldigd zijn.

4) Een bij de inschrijving van de schermers van zijn club of later aangegeven scheidsrechter dient aanwezig te zijn behalve wanneer de inschrijvingen van de schermers van zijn club
ten laatste op 28 november 2019 om 13u00 worden geschrapt. In alle andere gevallen zal het onder punt 3 vermelde reglement van toepassing zijn.

5) Het inschrijvingsgeld bedraagt 15,00 € ter plaatse te betalen bij aankomst van de schermers.
Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 27 november 2019, 24u00 via volgend e-mail adres : eric.hendrix17@gmail.com
Inschrijvingen kunnen ook worden gedaan via Ophardt of Nahouw.
Voor alle inlichtingen mag u contact opnemen met Maître Hendrix Eric op 0477/55.91.36
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