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     Nadat we de balans hebben gemaakt van de 30 laatste edities en de waarneming hebben gemaakt van de    
     deelnames van de schermers van verschillende testen georganiseerd door andere clubs, we merken : 

 
 een vermindering van deelnemers van 20 a 30% met als gevolg een annuleering op de laatste minuut. 
 Vereisten op het niveau van scheidsrechters die clubs duwen in de keuze van hun schermers in toer-

nooien. 
 Een wreed gebrek aan scheidsrechters (speciefieker in de competitie van de floret) 
 Onverschilligheid ten opzichte van labels van georganiseerde testen. (Wallonië-Brussel Cup en Coupe 

de l’Avenir) 
 De stop van sommige organisaties 
 Enzovoort…. 

 
De CREA merkt ook op dat de testen waar alle jongste schermers samen een aangepaste test afleggen, dat dat 
meer opbrengt. 
 
Rekening houdend met de hierboven vermelde observaties, wilde CREA innoveren door een wedstrijdformule 
te vinden die het best geschikt was voor elke categorie. 
 
Als gevolg hiervan hebben de 2018-toernooien de volgende kenmerken : 
 
- Het formaat van de tests volgt de regels van de verschillende bekers. 
- Alle categorieën zullen worden gemengd. 
- De mogelijkheid voor clubs om scheidsrechter / stagiair-scheidsrechters of scheidsrechtervaardigheden voor 
lagere categorieën te registreren 
- Beloningen voor iedereen in de U12- en Mini-Degen-categorieën en een wapen (floret / Degen) voor de win-
naars van elke categorie (prijsscheiding voor gemengde categorieën) 
- Een beloning voor de beste klaveren van elk wapen (floret / Degen) 
 
Het ultieme doel van dit 31e evenement is om onze sport te promoten, om dynamisch deel te nemen aan 
toernooien en om clubs te belonen die actief zijn in het sturen van hun kinderen naar toernooien. 
 
Toegegeven, toernooien worden gemaakt om het beste in elke categorie aan te duiden, maar ook om te con-
curreren met schermers van andere clubs en om nieuwe vriendschapsbanden te ontwikkelen. 
 
We hopen dat je onze aanpak begrijpt en veel verwacht voor deze nieuwe start ... het eerste toernooi van het 
nieuwe tijdperk! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Leden van de Raad van Bestuur van CREA 

 



CERCLE ROYAL D’ESCRIME D’ARLON a.s.b.l. 

Matricule 047-785-030 
www.escrime-crea-arlon.be 

 
                              Join Us ... 

 
 

Internationaal Schermtoernooi van Arlon 
6 et 7 Oktober 2018 

 
Zaterdag 6 Oktober 2018 

 

Wapen Categorie Klinglengte APPEl SCRATCH BEGIN 

Floret Minime (U14) Gemengd 05-06 5 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Degen Cadet (U17) Gemengd 02-04 5 09 h 30 09 h 45 10 h 00 

Degen Minime (U14) Gemengd 05-06 5 10 h 00  10 h 15 10 h 30 

Floret Pupille (U12) Gemengd 07-08 2 10 h 30 10 h 45 11 h 00 

 
Zondag 7 Oktober 2018 

 

Wapen Categorie 
Klingleng

te 
APPEL SCRATCH BEGIN 

Degen Senior Gemengd  5 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Degen  Mini Gemengd 
< 12 
ans * 0 – 2 ** 10 h 00 10 h 15 10 h 30 

 * Schermers moeten MiNIMUM 8 jaar oud zijn zn MINDER dan 12 jaar oud op de dag van de competitie         ** Mini-Degen shells zijn verplicht 
 

TOERNOOIZAAL :  
 
COMPLEXE SPORTIF DE L'HYDRION(ADEPS)   
Rue de L'Hydrion, 108  
6700 Arlon/Aarlen (België) 
Autoroute E411, afslag 31 Arlon, richting Arlon voor ± 2km.  
Bij de verkeerslichten rechtsaf en vervolgens de 1e afslag op de rotonde. 

 

Stadschoenen en hoge hakken zijn STRIKT verboden in de wedstrijdzaal   

VERPLICHTE SPORTSCHOENEN ! 

 

INSCHRIJVING : 

Inschrijfkost:  € 15 ter plaatse te betalen  (Dubbele prijs in geval van een late inschrijving) 
Registratiedeadline: woensdag 3 oktober 2017 - ten laatste 23u59 naar: 
 
Yvonne Bartoletti 

5 rue du Maitrank 
6700 Arlon 
Tél : 0032-(0)63 /23.49.32 
E-mail : y-bartoletti@hotmail.fr 
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FORMULES: 

-   Gemengde floret pupillen en mini-Degen, enkel per poulen (minimaal 2 ronde) 
-   Andere categorieën, één of twee ronden gevolgd door één rechtstreekse uitschakeling 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om de formules aan te passen aan de deelnemers en de 
schema's 

 
ARBITRAGE:    Let op, schoenen aangepast aan de verplichte sporthallen. 
 

- Alle deelnemende scheidsrechters moeten een brevet hebben en officieel erkend zijn. 

- 1 scheidsrechter voor de schermkring die 4 schermers inschrijft per wapen of 6 schermers per dag. 

- 2 scheidsrechters vanaaf 9 schermers per dag. 

- 3 scheidsrechters vanaaf 15 schermers en  4 scheidsrechters vanaaf 20 schermers per dag. 

- De scheidsrechter zal aanwezig en beschikbaar zijn bij de oproep van de eerste wedstrijd van dat wapen  

- De scheidsrechter is ter beschikking van de DT tot het einde van de competitie, waar schermers van zijn 
club deelnemen 

- Boete voor elke ontbrekende scheidsrechter : 120 € 
 
* De DT zal toestaan in het geval van een gebrek aan scheidsrechter dat de scheidsrechter of een U17-schutter 
met zijn 1e ARAB-diploma toestemming hebben om lagere categorieën te fluiten 
 
PRIJZEN: 
 
Bekers en medailles tot de eerste 4 in elke categorie (prijsscheiding voor gemengde categorieën). 
- Voor mixed pupille en mixed mini-degen categorieën, prijzen voor alle deelnemers 
- Voor andere categorieën wordt de winnaar beloond met een wapen (floret of degen) 
  
Een beker voor de beste clubs voor jonge mensen in elk wapen. 
- Prijs van de beste Floret-club (zaterdag) 
- Best Degen Club Award (zaterdag) 
- Beste Mini Degen Club Award (zondag) 

  

RESTAURATIE: 
 
Tijdens de wedstrijd zal ons team u verwelkomen om uw honger te stillen met onze specialiteiten… 
 
 
SCHERMKLEDING, WAPENS EN REPARATIES: 

  http://www.cartel-escrime.com/catalog/index.php 
 
  

http://www.cartel-escrime.com/catalog/index.php


 
 
BESTE CLUB AWARD 
 

Beste Mini Degen Club Award (zondag) 
- Een beker wordt uitgereikt aan de club die de meeste schermers voor het evenement brengt 
  
Beste Floret and Degen Club Award (zaterdag) 
- In elk wapen wordt de beker toegekend aan de club die de meeste punten verdiend heeft met alle schermers 
  
- berekening van de punten van de schermer: 

101 −
𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟 ∗ 100

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒
 

 
REGELS: 
 

- In geval van twijfel is de tekst van de uitnodiging in het Frans authentiek. 

- Alle wedstrijden van het Internationale Aarlen Schermtoernooi zijn open (toegankelijk voor alle 
schermers, Belgische of buitenlandse, in bezit van een hekwerkvergunning, nationaal of FIE). 

- De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk, diefstal, verlies van mate-
riaal, zowel voor deelnemers aan het toernooi als voor toeschouwers. Ze schieten, bemiddelen en zijn 
aanwezig op eigen risico. 

- Herinnering van de onderstaande normen 
 

 

Poussins 
U10 

Pupillen 
U12 

Minimen 
U14 

Cadetten 
U17 

Junioren 
U20 

Senioren 

Schermmaskers CE YES YES YES NO NO NO 

Schermmaskers FIE 1600N * * * YES YES YES 

Schermvesten FIE 350N YES YES YES YES YES YES 

Schermvesten FIE 800N * * * * * * 

Schermbroeken CE 350N YES YES YES YES YES YES 

Schermbroeken FIE 800N * * * * * * 

Ondervesten CE 350N YES YES YES NO NO NO 

Ondervesten FIE 800N * * * YES YES YES 

Borstbeschermer voor dames YES YES YES YES YES YES 

Borstbeschermer voor heren/ Toque of Zekerheids broek Heren * * * * * * 

Klinglengte 0 2 5 5 5 5 

 
 

YES = Verplicht          * = Vergund          NO = Verboden 
 


