K.B.F.S.
COMMUNICATIE VAN HET FEDERAAL
SPORTCOMITE VAN 29 DECEMBER 2014
ERRATA
De correcties worden aangeduid in het blauw.

Reglement van de Belgische Kampioenschappen
Pagina 11: Artikel O.12. Punt 2)
De volgende zin wordt geschrapt: “De “Prijs van de Koning” zal toegekend worden aan de
schermkring die het beste totaal behaalde op het klassement dat alle Belgische kampioenschappen per
ploeg samen neemt (-20 jaar en senioren).”
Hij wordt vervangen door de volgende zin: “De “Prijs van de Koning” zal toegekend worden aan de
schermkring die het beste totaal behaalde op het klassement dat alle Belgische kampioenschappen per
ploeg samen neemt (junioren en senioren).”
Pagina 12: Artikel O.14.
Voor de cadetten:
De 3de alinea “van 201 tot 300: voor miniemen, het klassement van het Belgische kampioenschap
miniemen van het lopende jaar” wordt geschrapt en niet vervangen.
De andere punten blijven behouden.

Reglement van het kwalificatieklassement
Enkele discrepanties werden vastgesteld tussen het reglement van het kwalificatieklassement en het
reglement van selectiecriteria voor de categorie cadet.
Het federaal sportcomité heeft beslist de teksten in overeenstemming te brengen in lijn met de reden
waarom het kwalificatieklassement gecreëerd werd: wijziging van de planning van de Belgische
Kampioenschappen cadetten en junioren, die buiten de selectieperiode werden geplaatst.
Pagina 2: de tekst “Referentieklassementen” is als volgt aangepast
Referentieklassementen
Om de beslissingen te nemen in het kader van de kampioenschappen en de selectiewedstrijden,
neemt de KBFS de volgende klassementen in rekening:
1. Het klassement van de Europese Confederatie (EFC) (voor cadetten) of van de
internationale federatie (FIE) (voor junioren of senioren): dit klassement dient als referentie
voor de eerste selectiemogelijkheid.
2. Het kwalificatieklassement: dit klassement is gebaseerd op de punten behaald in de
wedstrijden van de selectiekalender cadetten of junioren of senioren van de KBFS. Dit
klassement dient als referentie in de volgende 3 gevallen:
a. In geval van gelijkheid van punten in de eerste selectiemogelijkheid

b. Om schermers te rangschikken in het geval meerdere schermers de criteria van de
tweede selectiemogelijkheid behaald hebben (tweede selectiemogelijkheid, punt c)
c. In het kader van de deliberatiedossiers (derde selectiemogelijkheid)
3. Het nationaal klassement: dit klassement is gebaseerd op de punten behaald op de
wedstrijden van het nationaal circuit per wapen + het Belgisch Kampioenschap van de
betreffende categorie (cadet, junior of senior) + de 3 beste resultaten op selectiewedstrijden
en/of kampioenschappen. Dit klassement dient als referentie in de volgende 2 gevallen:
a. In het kader van het nemen van de beslissingen betreffende deelname aan
selectiewedstrijden.
b. Om schermers te rangschikken in het geval dat, bij de tweede selectiemogelijkheid,
meerdere schermers de gevraagde normen hebben behaald en ze een gelijkheid in
punten hebben op het kwalificatieklassement.
Pagina 6:
Cadet
Resultaten waarmee rekening gehouden wordt
De tekst in de Franse versie is in overeenstemming gebracht met de Nederlandse tekst (die reeds in
orde was).
“Het kwalificatieklassement is opgesteld op basis van de 3 beste resultaten gerealiseerd op
selectiewedstrijden (= die voorkomen op de selectiekalender).”
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