
 

ACADEMIE ROYALE D’ARMES DE Belgique (ARAB) A.S.B.L. 

KONINKLIJKE SCHERMACADEMIE VAN BELGIË 

 
U bent allen hartelijk uitgenodigd voor de 

 

CRITERIUMS A.R.A.B. 2017 
 

Datum Plaat Wapen Categorie Oproep 

18-02-2017 Ath Floret Miniemen Jongens / U14 9h30 

18-02-2017 Ath Floret Pupillen Mixtes / U12 10h30 

18-02-2017 Ath Floret Miniemen Meisjes / U14 11h30 

18-02-2017 Ath Sabel Cadetten Jongens / U17 12h00 

18-02-2017 Ath Sabel Cadetten Meisjes / U17 13h00 

 

De ontmoetingen zullen een ½ uur na de oproep aanvangen, de finales zijn voorzien rond 17 uur. 

 

INSCHRIJVING : 

De inschrijvingen moeten bij de Cercle royal d’escrime « Detaille » toekomen op woensdag 

15/02/2017 op zijn laatst. 

Adres : Chaussée de Bruxelles, 145, 7800 Ath ; 

gsm 0477/227418 ; 

email : credlessines@gmail.com 

 

TER HERINNERING : 

- Gelaagd zijn in de 1ste graad is verplicht. 

- Het schermboek moet in orde zijn en voorgelegd worden bij de inschrijving. De schermer die niet in 

bezit is van het schermboekje kan geweigerd worden. In geval van overmacht, de Meester, Provoost of 

initiator die de schermer begeleidt mag met een schriftelijk attest tot de competitie toegelaten worden 

na het betalen van een boete van 3 €, voorzien het reglement. Nazicht zal nadien uitgevoerd worden. 

- Kostprijs inschrijving : 10 € ter plaats te betalen. 

- Voor arbitrage, per 3 schermers in dezelfde wapen of 5 schermers in totaal van eenzelfde club is 1 

scheidsrechter noodzakelijk. Een boete van 50€ per ontbrekende scheidsrechter zal opgelegd worden. 

 

ADRES : 

Cercle royal d’escrime «Detaille» : hall de l’Entrepôt, quai de l’entrepôt, 7800 Ath ; uitgestrekte 

aangrenzende parkeerplaats (ingang rue de la sucrerie) 

 

INFORMATIE : 

credlessines@gmail.com ; http://escrime-detaille.be ; www.facebook.com/cred.lessines 

http://www.arab-ksab.be/index.php?page=criterium 

http://www.arab-ksab.be/index.php?page=criteriumReglement 

 
Siège social : 4 Avenue du Chant des Oiseaux 7050 JURBISE (arrondissement de Mons) 

N° de l’association : 248268 --- N° de TVA ou N° entreprise 408146405 

Compte bancaire : IBAN : BE42 3700 2936 8354 (BIC : BBRUBEBB) 
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