VSB-addendum – Toelating tot selectiewedstrijden

VSB-addendum - Toelating tot internationale
competities - Wildcards

maximum 2 dagen na de datum van het referentieklassement) een
aanvraag voor wildcard indienen.
Hoe een aanvraag voor wildcard indienen?

Wildcards:
De KBFS legt quota en criteria op voor deelname aan internationale
wedstrijden. Wanneer de quota echter nog niet ingevuld zijn, kan elke
bond op autonome manier één of meerdere wildcards toekennen.
De Vlaamse Schermbond, meer specifiek de Topsportcommissie, kent
enkel wildcards toe wanneer men beschikt over een gemotiveerde
wildcard-aanvraag.
Voor een vlotte gang van zaken, beschrijven we hieronder de manier
waarop u het best te werk gaat.
Wat te doen bij inschrijving?
Wanneer men zich in de zomerperiode inschrijft voor deelname aan een
internationaal tornooi, moet men nakijken of men volgens het reglement
toelatingen batig geklasseerd staat in het Nationaal Klassement van de
categorie van het tornooi waaraan men wil deelnemen.
Staat men niet batig gerangschikt? Dan kan je best onmiddellijk een
aanvraag voor wildcard indienen.
Staat men wel batig gerangschikt, is het uiteraard altijd mogelijk dat men
tijdens het seizoen nog zakt in het nationaal klassement waardoor je niet
meer batig gerangschikt staat. Op dit moment is het belangrijk in de
gaten te houden wanneer de toelating voor deelname gegeven wordt.
Deze datum van het referentieklassement staat vermeld in de
selectiekalender cadetten, junioren en senioren). Sta je op de datum van
het referentieklassement niet meer batig gerangschikt, dan kan je (tot

De aanvraag voor wildcard gebeurt aan de hand van een geijkt formulier
“aanvraag wildcard”. Dit formulier dient ten laatste 2 dagen na de datum
van het referentieklassement per email te worden bezorgd aan de
Sporttechnisch Coördinator van de VSB. Deze zal op zijn/haar beurt een
ontvangstbevestiging sturen. Het dossier wordt daarna overgemaakt aan
de topsportcommissie zodat zij met kennis van zaken een beslissing
kunnen nemen omtrent de wildcard-aanvraag.
Na beslissing ontvangt u van de Sporttechnische Coördinator antwoord
m.b.t. uw wildcardaanvraag.

