PROCEDURE WILDCARDS

VLAAMSE SCHERMBOND

Beste schermer, trainer,
De procedure voor het toekennen van een wildcard door de Vlaamse Schermbond wordt gewijzigd.
De wildcards worden voortaan toegekend door de Topsportcommissie (TSC) van de Vlaamse
Schermbond, op hun eigen initiatief en dus zonder uitdrukkelijke aanvraag door de schermer,
naarmate het seizoen vordert en de data referentieklassement bereikt worden.
De TSC zal zich bij het toekennen van de wildcards baseren op de informatie die ze over de
schermers ter beschikking heeft. De toekenning van een wildcard is echter steeds een gunst en geen
recht.
Indien je denkt dat er voor deelname aan bepaalde tornooien een wildcard vereist zal zijn, en indien
je denkt dat bepaalde relevante informatie nog niet ter beschikking is bij de TSC, dan moet je samen
met je inschrijvingsaanvraag een document indienen waarin je die relevante informatie kenbaar
maakt aan de TSC. Voorbeelden van relevante informatie: motivatie/doelstellingen op lange termijn,
trainings- en wedstrijdregime, verklaring waarom je niet batig gerangschikt bent.
Inschrijvingen voor de internationale competities van het 2de deel van het schermseizoen dienen
ingediend te worden ten laatste op maandag 20 november 2017 om 12u00.
WANNEER HEB JE EEN WILDCARD NODIG?
Een rechtstreekse selectie voor deelname is beperkt naargelang van categorie en/of wapen zoals
aangeduid in volgende tabel:

Als je aan de start van het seizoen denkt dat je buiten de bovenvermelde top van het klassement kan
vallen, raden we aan het document met informatie ten behoeve van de TSC ook in te dienen.
Het aantal beschikbare plaatsen voor een internationaal tornooi is hoe dan ook beperkt, de
rechtstreekse selecties en wildcards samengenomen, zoals aangegeven in volgende tabel. Toegang
tot DFB en FFE tornooien is vrij, maar indien geen selectie is toegekend, rechtstreeks of via wildcard,
worden de resultaten behaald op de betreffende tornooien niet in rekening gebracht voor het
selectieklassement. Alle resultaten worden wel in rekening gebracht voor het nationale klassement.
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(*) Voor elke wapen wordt één competitie opengesteld tot de maximum quota van de FIE (12
plaatsen)
(**) Voor de competities van de DFB zal het aantal plaatsen afhangen van de scheidsrechtersverplichtingen bepaald door de organisator in functie van het aantal ingeschrevenen per land. Het
aantal ingeschreven schermers door de KBFS mag het quotum verbonden aan het afvaardigen van 2
scheidsrechters niet overschrijden.
(***) Voor de competities van de FFE zijn de scheidsrechtersverplichtingen over het algemeen
afhankelijk van het aantal ingeschrevenen van éénzelfde club. Het aantal schermers ingeschreven
door de KBFS afkomstig van eenzelfde club mag het quotum verbonden aan het afvaardigen van 1
scheidsrechter niet overschrijden.
(****) Voor de competities van de FFE, DFB en het EFC U23 circuit die niet opgenomen zijn in de
selectiekalenders, is het voldoen aan de arbitragequota en de daaraan verbonden kosten de
verantwoordelijkheid van de schermers of de clubs.

WANNEER DIEN IK MIJN INFORMATIEDOCUMENT IN?
a. De inschrijvingsaanvragen moeten uitsluitend uitgevoerd worden middels het officiële
formulier ter beschikking op de website van de KBFS (http://www.fencing-belgium.be/sport
=> inschrijvingsformulier selectietornooien en FIE/EFC tornooien).
b. Dit formulier moet gemaild worden naar international@fencing-belgium.be, en dit conform
de deadlines vastgelegd door de KBFS (zie selectiekalenders).
c. Het informatiedocument met relevante informatie ter attentie van de TSC moet gemaild
worden naar topsport@vlaamseschermbond.be. Je kan daarvoor het formulier in bijlage
invullen.
d. Beide documenten dien je gelijktijdig in te dienen voor maandag 20 november 2017 om
12u00. Enkel informatie die tijdig ingediend is, zal door de TSC in rekening genomen worden
bij de toekenning van wildcards doorheen het seizoen.
e. Indien er zich tijdens het lopende seizoen specifieke gevallen voordoen (blessures, ziekte)
waardoor de toekenning van een wildcard nodig is, dan kan er na de deadline een
informatiedocument ingediend worden. Deze moet echter vergezeld zijn van specifieke
bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een medisch attest.

PROCEDURE WILDCARDS

f.

VLAAMSE SCHERMBOND

Extra kosten gemaakt door het toekennen van een wildcard (vb. verblijf en verplaatsing extra
arbitrage), komen ten laste van de persoon die de wildcard kreeg. Dit wordt echter wel
steeds op voorhand kenbaar gemaakt.

Referentiedocument is het reglement toelating selectietornooien en EFC/FIE tornooien:
http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/reglement_toelating_autorisation_2017-0630.pdf
Of via: http://www.fencing-belgium.be/ => sportieve informatie => Reglement toelating
selectietornooien en FIE/EFC tornooien.

