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Cercle d’Escrime LA LICORNE 
Hall des sports du parc de la Dodaine, 

(Avenue J. Mathieu) 

1400 Nivelles 

 

25 en 26 februari 2017 

 

TOERNOOI VOOR JONGEREN 
 

 

INTERNATIONAAL TOERNOOI DEGEN. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT. 
 

- De wedstrijden staan open voor alle Belgische en buiten-

landse schermers en schermsters, die in het bezit zijn 

van de nationale licentie 2016-2017; 

- De wedstrijden zullen verlopen volgens het reglement 

aangepast aan U12, U14, U17. Voor de senioren zullen de 

wedstrijden verlopen volgens de FIE-formule, zonder uit-

schakelingen in de eerste ronde; 

- De schermers en schermsters schermen op hun eigen ver-

antwoordelijkheid; 

- De kledij en het materiaal moeten voldoen aan de regels; 

- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongeval-

len of diefstal; 

- Arbitrage :  

o U12, U14 en U17 : zie reglement coupe de « l’Avenir »  

en coupe « Wallonie Bruxelles »; 

o Senioren : elke club vertegenwoordigd door minimum 3 

schermers per wapen of 4 schermers in de 2 catego-

rieën, wordt gevraagd een scheidsrechter te voorzien;  

Indien dit niet het geval is, moet de club bij de in-

schrijvingen een boete van 50,00€ betalen. 

Bij gebrek aan scheidsrechters, zullen de schermers 

of schermsters zelf hun poule arbitreren; 

o Het inschrijvingsgeld is 12,00€, ter plaatse te beta-

len; 

o De inschrijvingen moeten binnen zijn vòòr woensdag 

22 februari 2017 op het volgende adres :  

 claude.hendrix@scarlet.be of per fax : +32 (0)81 73 74 10. 
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WEDSTIJDPROGRAMMA. 

 

Zaterdag 25 februari 2017 : 
Floret pupil gemengd (U12) per ploeg, 

Appel : 09:00  Begin : 09:30 ; 

 

Floret kadetten jongens  (U17), 

Appel 09:15  Begin : 09:45 ; 

 
 

Floret miniemen jongens  (U14), 

Appel 09:45  Begin : 10:15 ; 

 

Degen miniemen jongens (U14), 

Appel 10:30  Begin : 11:00 ; 
 

Floret kadetten Dames (U17), 

Appel 11:00  Begin: 11 :30  ; 
 

Zondag 26 februari 2017 
 

43ième Grand Prix de la Ville de Nivelles – Degen Heren, 

Appel 09:00  Begin : 09:30 ; 

  

32ième Challenge Manquoy – Degen Dames 

Appel 11:00   Begin : 11:30.  


