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EERSTE TITEL: ADMINISTRATIEVE REGELS
Algemeenheden
A1. Nationaliteit en vergunning
De deelname aan de Belgische kampioenschappen is onderworpen aan volgende 2
voorwaarden:
De Belgische nationaliteit bezitten of een andere nationaliteit met domicilie in België (zie
A.3).
En vergund zijn bij de VSB of de FFCEB.
A2. Leeftijd, leeftijdscategorie en surclassement
1. De schermer is geklasseerd volgens leeftijd, op 1 januari 0u00 van het jaar waarin het
kampioenschap plaatsheeft in een categorie. Deze categorieën zijn:
a. Categorie pupil: schermers geboren in 2003 en 2004
b. Categorie miniem: schermers geboren in 2001 en 2002
c. Categorie cadet: schermers geboren in 1998 – 1999 - 2000
d. Categorie junior: schermers geboren in 1995 – 1996 - 1997
e. Categorie senior: schermers geboren in 1994 en vroeger
2. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap pupillen is
vastgelegd op 10 jaar op 1 januari van het jaar van het kampioenschap.
3. Het enkelvoudig surclassement (toelating te schermen in de hogere categorie) is
toegelaten in alle categorieën.
4. Vanaf de leeftijdscategorie van de cadetten is het dubbele surclassement (toelating om
te schermen bij junioren en senioren) toegelaten.
A3. Kampioenstitel
De kampioenstitel wordt toebedeeld aan de winnaar van de wedstrijd zonder onderscheid in
nationaliteit.

Inschrijvingen
A4. Inschrijvingsprocedure
Op straffe van ongeldig te zijn, moeten de inschrijvingen gebeuren door het secretariaat van
de schermkring bij het secretariaat van de bond waarbij de schermkring van de schermer (of
de ploeg) aangesloten is, door middel van het volledig en correct ingevulde officiële
formulier. Dit formulier zal beschikbaar zijn op de website van de beide bonden.
Elke ingeschreven ploeg mag uitsluitend uit schermers bestaan die vergund zijn via de
schermkring die de ploeg inschrijft.
Op straffe van annulering van de inschrijving, moeten alle schermers bij de aanmelding voor
aanvang van de wedstrijd hun identiteitskaart voorleggen.
Voor buitenlanders die in België woonachtig zijn dient een bewijs van woonst – afgeleverd
door de gemeente – te worden voorgelegd.
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Voor de Belgische kampioenschappen van het seizoen 2014-2015, volgen hierna de limietdata
voor de inschrijvingen:
- BK pupillen en miniemen: woensdag 07.01.2015 om 11u59min ‘s middags
- BK cadet et junior: woensdag 25.02.2015 om 11u59min ’s middags
- BK senior: woensdag 08.04.2015 om 11u59min ‘s middags
- BK per ploeg junioren en senioren: woensdag 22.04.2015 om 11u59min ‘s middags
De dag na het afsluiten van de inschrijvingen worden alle inschrijvingen om 12u00 op de
website van de bond geplaatst om controle door de clubs toe te laten. Alle clubs worden van
de publicatie via mail op de hoogte gesteld.
Klachten zijn ontvankelijk tot 12u00 de daaropvolgende dag.
Voorbeeld: inschrijvingen voor het BK senioren 2015
- Limietdatum inschrijving: woensdag 08.04.2014 om 11u59min
- Publicatie op de websites van de bonden: donderdag 09.04.2015 om 12u
- Einde indiening van mogelijke klachten : vrijdag 10.04.2013 om 12u
- Limietdatum voor inschrijving van scheidsrechters: woensdag 15.04.2015 (zie O.18.)
A5. Langetermijnplanning
Vanaf het seizoen 2012-2013, zullen de Belgische kampioenschappen op volgende data
georganiseerd worden:
- Pupillen miniemen: tijdens de maand januari
- Cadetten en junioren: tijdens de maand maart
- Senioren: tijdens de maand april
- Ploegen: tijdens de maand mei
De kandidaatstelling voor de organisatie van een kampioenschap moet voor 15 mei van het
voorafgaand jaar op het secretariaat van de respectievelijke bond toekomen (O.1).
Bijvoorbeeld: voor het jaar 2016, kandidaatstelling voor 15 mei 2015.
A6. Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor het individueel kampioenschap bedraagt € 10.
Voor het ploegenkampioenschap bedraagt het inschrijvingsgeld € 30.
Dit bedrag dient de dag van de wedstrijd aan de organisator, bij het aanmelden van de
schermer of ploeg, betaald te worden in cash geld.
A7. Terugtrekkingsprocedure
De terugtrekking (annulering van de inschrijving), zonder administratieve sanctie, moet
schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat van de bond waarbij de schermer is
aangesloten, ten laatste voor middernacht op de laatste woensdag voor de wedstrijddag.
Bij het overschrijden van de limietdatum dient de schermer zijn terugtrekking door overmacht
te staven om de boete te ontlopen. De boete zal EUR 50 bedragen.
De boete wordt geïnd door het secretariaat van de bond van de betreffende schermkring en zal
worden doorgestort naar de organiserende club. De boete moet binnen een termijn van 30
dagen, na ontvangst van het schrijven, betaald worden. In het geval de boete niet betaald
wordt, zal de schermer geschorst worden voor deelname aan alle nationale wedstrijden, tot de
situatie geregulariseerd is.
De schermclub van de schermer die zich uitschrijft, is evenwel verplicht een verplichte
scheidsrechter aan te leveren ondanks de annulering van deze schermer, omdat dit plaatsvindt
na de officiële toewijzing van de scheidsrechters, 10 dagen voor de wedstrijd.
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Opvolging van de procedure: een gezamenlijk document van beide regionale bonden wordt
gepubliceerd op Google Docs om de wederzijdse controle aangaande de betaling van de
boetes te verzekeren.
A8. Verplichting een scheidsrechter aan te leveren
1. Vanaf 4 ingeschreven schermers op eenzelfde wapen – dat wil zeggen floret, degen en
sabel, zonder onderscheid van geslacht (v.b.: degen dames en degen heren is 1 wapen) –
op straffe van weigering van deelname van de overtallige schermers of ploeg(en), moet de
schermkring, op eigen kosten een gekwalificeerde scheidsrechter op het desbetreffende
wapen ter beschikking stellen van de Directoire Technique (DT) tot het einde van de
wedstrijddag. Geen enkele uitzondering zal op deze regel worden toegepast.
2. Vanaf 4 ingeschreven schermers op de verschillende kampioenschappen van dezelfde dag,
en op straffe van de weigering van deelname van de overtallige schermers of ploeg(en),
moet de schermkring, op eigen kosten een erkende scheidsrechter op een wapen waarvoor
men schermers inschrijft ter beschikking stellen aan de technische directie tot het einde
van de wedstrijddag. Geen enkele uitzondering zal op deze regel worden toegepast.
3. Vanaf de 9de ingeschreven schermer, moet een tweede scheidsrechter ter beschikking
gesteld worden onder dezelfde voorwaarden (in geval het onmogelijk is een 2de
scheidsrechter te leveren, zie artikel O.18).
4. Vanaf de 15de ingeschreven schermer moet een 3de scheidsrechter ter beschikking gesteld
worden aan de technische directie aan dezelfde voorwaarden (in geval het onmogelijk is
een 3de scheidsrechter te leveren, zie artikel O.18).
5. Indien een club 9 tot 15 schermers op eenzelfde wapen opstelt moet de 2de en de 3de
scheidsrechter verplicht erkend zijn op het betrokken wapen.
6. Als een club 20 schermers opstelt zal een 4de scheidsrechter moeten aangeduid worden.
7. Voor elke ingeschreven ploeg aan een Belgisch kampioenschap per ploeg, moet de
schermkring op eigen kosten een gekwalificeerde scheidsrechter op het wapen van de
ingeschreven ploeg ter beschikking stellen aan de technische directie tot het einde van de
wedstrijddag.
Indien een schermkring echter een dames- en herenploeg op hetzelfde wapen inschrijft –
v.b.: degen dames en degen heren – dient slechts 1 erkende degenscheidsrechter opgesteld
te worden.
Daarentegen, indien een club een sabel heren en een floret dames ploeg opstelt dient die
schermkring zowel een gekwalificeerde sabelscheidsrechter als een gekwalificeerde
floretscheidsrechter ter beschikking te stellen.
8. Bovendien, indien een club – in functie van de inschrijvingen voor die dag – een erkende
scheidsrechter moet opstellen, moet die scheidsrechter ter beschikking zijn van de DT van
bij de eerste appel van het wapen waarvoor hij aangemeld is.
9. Andere details aangaande de scheidsrechters worden vermeld onder artikel O16, O17,
O18, O19, O20 en O21.
A9. Verplichting om clubverantwoordelijke aan te duiden
1. Elke schermkring die minstens één ingeschrevene heeft voor de Belgische
kampioenschappen zal een clubverantwoordelijke moeten aanduiden voor de dag van de
competitie.
2. De verantwoordelijke zal op het inschrijvingsblad aangeduid moeten worden en zal de
contactpersoon zijn in geval van problemen met de betrokken club (ontbreken van
scheidsrechters, afwezige schermer, boetebetaling,...). In geval van ontbreken van de
naam op het inschrijvingsformulier is het per definitie de voorzitter van de club.
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3.
4.
5.

Deze functie kan met een andere gecumuleerd worden, rekening houdend met andere
voorgeschreven regels.
In geval van afwezigheid van de clubverantwoordelijke op de dag van de competitie zal
de DT er één de officio aanduiden.
De contactpersoon moet aanwezig zijn vanaf het eerste appel van de eerste schermer van
zijn club.
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TWEEDE TITEL: ORGANISATIEREGELS
Programma van de wedstrijden
O.1. Toekenning organisatie Belgische kampioenschappen
De Belgische kampioenschappen worden toegekend door de Raad van Bestuur van de KBFS
op basis van de kandidaturen opgezonden naar de secretariaten van de bonden voor de
vervaldag vastgelegd door het federaal sportcomité.
O.2. Wedstrijdprogramma en aantal deelnemers
1. Het programma van de individuele Belgische kampioenschappen omvat de 6 wapens voor
elke categorie. Dit geeft een totaal van 30 wedstrijden. Een wedstrijd kan echter enkel
georganiseerd worden indien er minstens 5 schermers van minstens 2 clubs, reglementair
ingeschreven zijn en waarvan er minstens 4 aanwezig zijn op de dag van het
kampioenschap.
2. Het programma van de Belgische kampioenschappen per ploeg omvat de 3 wapens (floret,
degen en sabel) in de categorieën junioren en senioren, vrouwelijk en mannelijk, hetgeen
een totaal geeft van 12 wedstrijden. Een wedstrijd kan echter enkel georganiseerd worden
indien er minstens 3 ploegen reglementair ingeschreven zijn en ze effectief aanwezig zijn
op de wedstrijddag. Bij afwezigheid van de 3de ploeg, wordt de wedstrijd geannuleerd.

Het organisatiecomité
O.3. Mandaat van de organisator
De organiserende club, vertegenwoordigd door de voorzitter van het organisatiecomité, is
verantwoordelijk voor:
1. De aankondiging en het doorgeven van de informatie (plaats, wegbeschrijving,
uurregeling, materiaalkeuring, adressen en telefoonnummers van de contactpersoon) aan
de secretariaten van de bonden.
2. De materiële organisatie en het ter beschikking stellen van het nodige personeel voor het
goede verloop van de wedstrijden: zie lastenboek.
3. De individuele keuring van het materiaal van de deelnemers.
4. De organisatie van de prijsuitreiking.
5. Het innen van het inschrijvingsgeld van de individuele schermers en de ploegen.
6. Het innen van de boetes.
7. De vergoeding van de officiële federale scheidsrechters.
8. Overmaken van de resultaten. Het volledige dossier met de resultaten van de wedstrijd
moet onmiddellijk aan het secretariaat van beide bonden gecommuniceerd worden. Dit
dossier dient volgende punten te omvatten:
Voor de individuele kampioenschappen:
- een deelnemerslijst met de clubnaam
- de resultaten van de voorronde
- het klassement na de voorronde
- de directe uitschakelingstabel met de scores
- het algemeen klassement
- de lijst van scheidsrechters die gejureerd hebben
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Voor de kampioenschappen per ploeg:
- de samenstelling van al de ploegen
- de uitschakelingstabel met de scores
- het algemeen klassement
- de lijst van scheidsrechters die gejureerd hebben
Om het verspreiden van de resultaten en het op punt stellen van de verschillende
klassementen te versnellen, mailt de organisator het volledige dossier van de wedstrijd
naar volgende mailadressen: info@vlaamseschermbond.be EN escrime@skynet.be, wat
de verzending van de papieren versie vervangt.

De Directoire Technique (DT) van de competitie
O.4. Aanduiding van de voorzitter van de Directoire Technique (DT)
De voorzitter van de Directoire Technique (DT) van de wedstrijd wordt aangesteld door het
federaal sportcomité. Deze dient zich na zijn benoeming in verbinding te stellen met de
voorzitter van het organisatiecomité en met het secretariaat van zijn Bond, om de werkwijze
te bespreken.
O.5. Mandaat van de voorzitter van de Directoire Technique (DT)
De rol van de Directoire Technique (DT) is vastgelegd door het wedstrijdreglement van de
FIE. Hij is belast met het sportieve verloop van de wedstrijd, het opmaken en overmaken van
het getypte verslag in elektronische versie aan beide bonden binnen de 5 dagen volgend op de
wedstrijd. Deze verslagen worden vervolgens overgemaakt aan de leden van de cel BK.
Na de limietdatum voor inschrijving van de schermers is de voorzitter van de Directoire
Technique de enige persoon die verantwoordelijk is om de verschillende aanpassingen door te
voeren in de inschrijvingslijsten. Hij is de enige persoon met de definitieve officiële versie
van de deelnemerslijst en de scheidsrechterlijst. De andere personen moeten aan hem de
eventuele aanpassingen doorgeven.
De voorzitter van de Directoire Technique is verantwoordelijk voor het doorgeven van de
resultaten en de activiteit van de scheidsrechters aan beide bonden (en indien mogelijk aan
hun commissie communicatie en scheidsrechterscommissie) en dit binnen de 24u volgend op
het kampioenschap.
De Directoire Technique (DT) van de wedstrijd is eveneens belast met de controle van het
volgen van het lastenboek en dient dit te rapporteren (zie bijlage).
Aan de Directoire Technique (DT) van de wedstrijd wordt gevraagd in het document in
bijlage VI de Belgische kampioen te vermelden en te ondertekenen. Dit ingevulde document
zal samen met het verslag van de DT aan beide federaties bezorgd worden.
O.6. Samenstelling van de Directoire Technique (DT)
De Directoire Technique (DT) wordt samengesteld uit 3 personen, allen erkende
scheidsrechters:
- de voorzitter van de Directoire Technique (DT), aangeduid door het federaal
sportcomité
- een vertegenwoordiger aangeduid door de Raad van Bestuur van elke bond
Voor scheidsrechtelijke zaken, zal de scheidsrechterafgevaardigde (zie hieronder) de DT
vervoegen.
Hij zal de knoop doorhakken in arbitragezaken indien er gelijkheid van stemmen is bij de
leden van de DT (2 tegen 2) .
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Bij afwezigheid van één van beide bondsafgevaardigden (of beide), neemt de voorzitter van
de DT de nodige maatregelen om een Directoire Technique samen te stellen met de vergunde
personen, in de zaal aanwezig, waarvan geweten is dat ze over de nodige ervaring beschikken.
Een persoon aangeduid onder de leden van één van beide scheidsrechterscommissies van de 2
bonden zal aangeduid worden als assistent van de voorzitter van de DT
(scheidsrechtersafgevaardigde) met als opdracht de arbitrage van de wedstrijd te beheren
(toewijzen van scheidsrechters, opvolging, ...).
Deze 4 personen zullen door de KBFS vergoed worden. De clubs waarvan de DT leden of de
scheidsrechtersafgevaardigde afkomstig zijn, moeten één scheidsrechter minder voorzien dan
bepaald in artikel A.8.

Verloop van de wedstrijden
O.7. Uurregeling
1. De uurregeling van de verschillende wedstrijden, evenals het uur van appel en de scratch
is vastgelegd door het organisatiecomité van de Belgische kampioenschappen en moet
medegedeeld worden in de uitnodiging die verzonden wordt naar de beide bonden.
Dit document moet onder andere een telefoon- of gsmnummer weergeven van een
persoon die gedurende de hele dag van het kampioenschap bereikbaar is.
2. De uurregeling moet zo worden opgesteld dat geen enkele wedstrijd begint voor 9u en dat
alle wedstrijden afgelopen zijn om 18u.
3. De prijsuitreiking moet binnen een termijn van maximum een half uur na de finale van
elke wedstrijd gehouden worden.
O.8. Keuze van de formule
De keuze van de formule wordt bepaald door de Directoire Technique (DT) van de competitie
in functie van het aantal aanwezige schermers en de organisatorische omstandigheden. De
DT zal evenwel de formules met poules van 6 schermers moeten bevoorrechtigen.
In elk geval zal geen enkele poule van minder dan 5 schermers mogen samengesteld worden
en er is geen verschuiving per club bij de tweede ronde.
O.9. Formule voor de individuele kampioenschappen
1. Formule A: een of twee voorronden met poules, gevolgd door een rechtstreekse
uitschakeling zonder herkansing. Er wordt niet geschermd voor de derde plaats. Er zijn
twee derde plaatsen. Volgens de algemene indice, zal/zullen de voorronde(s) 10 à 30%
van de deelnemers moeten uitschakelen op basis van één ronde of het totaal van beide
ronden.
2. Formule B: een poule unique al dan niet gevolgd door een rechtstreekse uitschakeling.
Deze formule is verplicht tot en met 9 schermers.
3. Verplichte formule voor pupillen: formule zonder uitschakelingen. Eén of twee
voorronden met poules van 5 à 6 schermers zonder uitschakeling met een algemene
rangschikking op basis van het totaal van de 2 voorronden, door middel van verrekening
van de verschillende indices (V/D en TD-TR). Dit klassement wordt dan gebruikt om
niveaupoules te vormen. Deze poules worden in functie van het totaal aantal deelnemers
gevormd eerst met de eerste 6 (poule A), dan de 6 volgende (POULE B) enzovoort. Op
het einde van het tornooi wordt een algemene rangschikking opgesteld voor alle
schermers.
Bij een gelijk aantal overwinningen in de finale poule, wordt het klassement opgemaakt
aan de hand van een barragematch indien het de gouden medaille betreft. De barrage
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wordt geschermd volgens het reglement van de poule en bepaalt het klassement van de
schermers die eraan deelnemen.
Er wordt slechts één barrage geschermd. Bij gelijkstand in overwinningen in de barrage
van meer dan 2 schermers, wordt het klassement opgemaakt aan de hand van de volgende
formule TD-TR van de treffers in de poule en de barrage. Indien er terug een gelijke stand
is in de overwinningen, de indice TD-TR en het aantal gegeven treffers, dan wordt er een
bijkomende barrage geschermd.
Voor de andere plaatsen, naast de eerste plaats, bij gelijkheid van overwinningen, wordt
het klassement opgemaakt op basis van de indice TD-TR en, de gegeven treffers van elke
schermer van de poule. Bij gelijkstand van deze indices, worden de schermers ex-ӕquo
geplaatst. In geval van gelijkstand in de klassementspoule (indice V/D; TD-TR; TD)
wordt er een barrage geschermd om over te gaan naar de finalepoule.
Indien 2 schermers een zilveren medaille behalen wordt er geen bronzen medaille
uitgereikt.
O.10. Verloop van de wedstrijd: aantal treffers en duur van de gevechten.
Categorie
PUPIL
MINIEM
CADET
JUNIOR
SENIOR

Wapen
floret + degen
sabel
floret + degen
sabel
floret + degen
sabel
floret + degen
sabel
floret + degen

Poule
4 treffers: 3 min.
5 treffers
5 treffers: 3 min.
5 treffers
5 treffers: 3 min.
5 treffers
5 treffers: 3 min.
5 treffers
5 treffers: 3 min.

rechtstreekse uitschakeling

15 treffers: 3 x 3 min. met 1 min. rust
15 treffers: met 1 min. rust op 8 treffers
15 treffers: 3 x 3 min. met 1 min. rust
15 treffers: met 1 min. rust op 8 treffers
15 treffers: 3 x 3 min. met 1 min. rust
15 treffers: min. met 1 min. rust op 8 treffers
15 treffers: 3 x 3 min. met 1 min. rust

O.11. Formule voor het ploegenkampioenschap.
Te kiezen door de Directoire Technique (DT) van de wedstrijd, in functie van het aantal
aanwezige ploegen en de organisatorische omstandigheden.
1. Formule A: de wedstrijd verloopt in een integrale rechtstreekse uitschakeling met
eventueel een onvolledige tabel (FIE formule).
2. Formule B: de wedstrijd begint met een eerste klasseringsronde met poules van 3 of 4
ploegen met of zonder uitschakeling, gevolgd door een tabel met rechtstreekse
uitschakeling.
O.12. Prijs van de Koning
1. De “Prijs van de Koning” beloont de schermkring die de beste prestaties behaalt in de
verschillende Belgische kampioenschappen per ploeg.
2. 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).
3. Voor elk wapen en elke categorie zal het klassement volgens de volgende normen
opgemaakt worden:
- 1ste plaats: 4 punten
- 2de plaats: 2 punten
- 3de plaats: 1 punt
- In geval van gelijkstand voor de eerste plaats, alsook voor de tweede en de derde
plaats, worden de schermkringen onderscheiden in functie van het aantal ploegen die
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ze hebben opgesteld in de verschillende Belgische kampioenschappen per ploeg
(junioren en senioren).
- Indien de gelijkstand behouden blijft worden de schermkringen onderscheiden in
functie van het aantal eerste plaatsen die ze in de individuele Belgische
kampioenschappen junioren en senioren behaalden.
- Indien de gelijkstand behouden blijft worden de schermkringen onderscheiden in
functie van het aantal tweede plaatsen die ze in de individuele Belgische
kampioenschappen junioren en senioren behaalden.
- Indien de gelijkstand behouden blijft worden de schermkringen onderscheiden in
functie van het aantal derde plaatsen die ze in de individuele Belgische
kampioenschappen junioren en senioren behaalden.
4. Toekenning van de prijzen
- De beker van de Prijs van de Koning, evenals de gouden medaille, zal uitgereikt
worden op de Belgische kampioenschappen senioren per ploeg aan de
vertegenwoordiger van de schermkring die eerste geklasseerd staat.
- De schermkring die tweede geklasseerd is ontvangt een zilveren medaille.
- De schermkring die derde geklasseerd is ontvangt een bronzen medaille.
O.13. Protocol
1. Medailles en diploma’s : De medailles en diploma’s worden geleverd door de
K.B.F.S.
2. Aantal medailles en diploma’s
a. Individueel
- Goud voor de 1ste + beker
- Zilver voor de 2de
- Brons voor de 2 halvefinalisten
- Diploma’s voor de eerste 8
a’. Pupillen individueel: zie artikel O.9 (3) en diploma’s voor de schermers van de
finalepoule.
b. Ploegen
- Goud voor de 1ste + beker
- Zilver voor de 2de
- Brons voor de 3de
- Diploma voor de eerste 4
3. Uitreiking van de medailles en hijsen van de vlag
a. Het nationale volkslied zal gespeeld worden en de nationale vlag gehesen
worden op het einde van de medaille-uitreiking.
b. De gelauwerde schermers worden op het podium geroepen.
4. Verloop van de officiële plechtigheid
a. De verantwoordelijkheid van de prijsuitreiking zal toevertrouwd worden aan
een afgevaardigde van de Federatie of, bij afwezigheid, aan een afgevaardigde
van zijn bond of lokale overheid.
b. De officiële plechtigheid verloopt als volgt:
- De Belgische kampioen wordt als eerste op het podium geroepen. Hij
neemt de medaille, de beker en het diploma in ontvangst.
- De vice-kampioen wordt op het podium geroepen. Hij neemt de medaille
en het diploma in ontvangst.
- Idem voor de 3de en de 4de.
- Idem voor de 5de tot 8ste voor de overhandiging van de diploma’s.
- Nationaal volkslied en hijsen van de driekleur.
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c. N.B. Indien een beker voorzien is voor de 1ste, moet deze ten laatste de dag van
de competitie aan de organisator bezorgd worden.

Inbrengen in het wedstrijdprogramma specifiek voor
het schermen
Volgende klassementen dienen ingegeven te worden onder ‘serienummer’.
O.14. Individueel kampioenschap
Pupillen
- van 1 tot 200: klassement van het Belgisch kampioenschap pupillen van vorig jaar
- 999: alle anderen
Miniemen
- van 1 tot 200: klassement van het Belgisch kampioenschap miniemen van vorig jaar
- van 201 tot 400: voor de eerstejaars miniemen en de pupillen, het klassement van de
Belgische kampioenschappen pupillen van vorig jaar.
- 999: alle anderen
Cadetten
- van 1 tot 100: nationaal klassement cadetten
- van 101 tot 300: voor de eerstejaars cadetten en de miniemen die niet geclassificeerd in
het nationaal cadetten klassement, het klassement van het Belgisch kampioenschap
miniemen van vorig jaar
- 999: alle anderen
Junioren
- van 1 tot 100: lopend FIE klassement op voorwaarde minstens 4 punten te tellen
- van 101 tot 200: nationaal klassement junioren
- van 201 tot 300: nationaal klassement cadetten
- 999: alle anderen
Senioren
- van 1 tot 100: lopend FIE klassement op voorwaarde minstens 4 punten te tellen
- van 101 tot 300: nationaal klassement senioren
- van 301 tot 400: laatst bijgewerkte klassement van de Beker van de federatie
- van 401 tot 500: klassement FIE junioren op voorwaarde minstens 4 punten te tellen
- van 501 tot 600: nationaal klassement junioren
- van 601 tot 700: nationaal klassement cadetten
- 999: alle anderen
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O.15. Inbrengen van de ploegen
Senioren
1. De ploegen worden in de tabel gerangschikt volgens de punten. De toegekende punten aan
elke ploeg is het resultaat van de optelling van de behaalde punten door elk van de 3 beste
ploegschermers in de individuele competitie van de Belgische kampioenschappen. De
schermers die niet deelgenomen hebben aan de individuele competitie krijgen het
maximum van de punten +4.
2. Indien één of twee ploegen hetzelfde aantal punten hebben, worden hun plaatsen
onderling geloot.
3. Binnen de eerste 16 worden alle plaatsen geschermd. Vanaf de 17de plaats zullen de
ploegen geklasseerd worden volgens hun oorspronkelijke plaats in de tabel.
Junioren
1. De ploegen worden in de tabel gerangschikt volgens de punten. De toegekende punten aan
elke ploeg is het resultaat van de optelling van de behaalde punten door elk van de 3 beste
ploegschermers in de individuele competitie van de Belgische kampioenschappen
junioren. De schermers die niet deelgenomen hebben aan de individuele competitie
krijgen het maximum van de punten +4.
2. Indien één of twee ploegen hetzelfde aantal punten hebben, worden hun plaatsen
onderling geloot.
3. Binnen de eerste 16 worden alle plaatsen geschermd. Vanaf de 17de plaats zullen de
ploegen geklasseerd worden volgens hun oorspronkelijke plaats in de tabel.

Arbitrage
O.16. Kwalificatie van de scheidsrechter
1. Op straffe van wraking moet elke opgeroepen scheidsrechter voor het Belgisch
kampioenschap houder zijn van een diploma scheidsrechter en voorkomen op de officiële
scheidsrechterslijst van zijn bond.
2. Indien nodig, kan een beroep gedaan worden op een buitenlandse scheidsrechter, indien
hij aan volgende voorwaarden voldoet:
a. OF voorkomen op de officiële lijst scheidsrechters van de FIE
b. OF houder zijn van een scheidsrechtersdiploma van het land van oorsprong. In dit
geval zal de gelijkwaardigheid van het diploma vergeleken worden door de
scheidsrechterscommissie van zijn bond en bekrachtigd door het federaal sportcomité.
3. De activiteit als scheidsrechter en Directoire Technique zijn niet cumuleerbaar.
4. De scheidsrechters die toegelaten worden om een Belgisch kampioenschap te arbitreren
zijn: 1) de internationale scheidsrechters “I” en 2) de nationale scheidsrechters “N”. De
scheidsrechters “S” en “E” op de lijst van de FFCEB en de scheidsrechters “K1” en “K0”
op de lijst van de VSB zijn niet geautoriseerd voor arbitrage op het BK.
O.17. Federale verantwoordelijkheden voor de arbitrage
1. De federale scheidsrechters worden voorgedragen door de scheidsrechterscommissies.
Deze worden door het federaal sportcomité bekrachtigd. Het aantal officiële federale
scheidsrechters nodig voor het goede verloop van de wedstrijd wordt vastgelegd door het
federaal sportcomité.
2. Het statuut federaal scheidsrechter eist een absolute neutraliteit.
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3. De functie van officiële federale scheidsrechter is niet te combineren met de functie van
clubscheidsrechter en/of lid van de Directoire Technique (DT) van de wedstrijd.
O.18. Gebrek aan een clubscheidsrechter bij de inschrijving
1. Een scheidsrechter is verplicht vanaf 4 ingeschreven schermers (op basis van de lijst
overgemaakt aan de bond voor de limietdatum). De schermkring die aan deze verplichting
niet kan voldoen dient het aantal overtallige schermers terug te trekken.
2. De club die niet kan voldoen aan de verplichting een tweede scheidsrechter op te stellen,
en/of een derde scheidsrechter, is gehouden zijn bond hiervan in kennis te stellen op het
moment van de inschrijving (17 kalenderdagen voor de wedstrijd). De club die in gebreke
blijft moet aan de organisator, bij het aanmelden, een bijkomend inschrijvingsgeld van €
60 per ontbrekende scheidsrechter betalen en het individueel inschrijvingsgeld voor elke
overtallige schermer wordt opgetrokken naar €15. Bij afwezigheid van een
verantwoordelijke van de club zal de boete opgezonden worden door de bond aan de
voorzitter van de betreffende club. Dit bedrag dient binnen de 8 dagen betaald te worden
aan de bond die het op zijn beurt aan de organisator overmaakt.
3. Indien een schermkring een derde scheidsrechter moet aanstellen (15 ingeschreven
schermers), is de aanwezigheid van de tweede scheidsrechter verplicht. Ook indien een
schermkring een vierde scheidsrechter moet aanstellen (20 ingeschreven schermers), is de
aanwezigheid van een derde scheidsrechter verplicht. Het boetebedrag voor het ontbreken
van een scheidsrechter staat vermeld in het artikel O.18. punt 2.
De namen van de scheidsrechters moeten ten laatste 10 dagen voor de wedstrijd kenbaar
gemaakt worden aan de bonden.
Bijvoorbeeld: voor het BK senioren 2014-2015
- Limietdatum inschrijving: woensdag 08.04.2014 om 12u
- Publicatie op de websites van de bonden: donderdag 09.04.2014 om 12u
- Einde indiening van mogelijke klachten : vrijdag 10.04.2014 om 12u
- Limietdatum voor inschrijving van scheidsrechters: woensdag 15.04.2014 om 21u
O.19. Afwezigheid van de scheidsrechter op de wedstrijd
1. In geval van afwezigheid van één of meerdere scheidsrechters op de wedstrijd, en zijn
bond werd niet op de hoogte gebracht, zal de club die in gebreke is een boete moeten
betalen van €150 per afwezige scheidsrechter en het inschrijvingsgeld voor de overtallige
schermers wordt opgetrokken naar €20. Bij afwezigheid van een verantwoordelijke van de
club zal de boete opgezonden worden door het secretariaat van de bond van de
schermkring aan de voorzitter van de betreffende schermkring. Dit bedrag dient binnen de
15 dagen na de competitie betaald te worden aan de bond die het op zijn beurt aan de
organiserende schermkring overmaakt. Elke schermkring die dit bedrag niet betaald zal
als volgt beboet worden: weigering tot deelname van elke schermer van de desbetreffende
schermkring aan elke wedstrijd georganiseerd in België, tot de schuld betaald is.
2. In geval van afwezigheid van een scheidsrechter op de ploegenwedstrijd, een boete van
€150, verhoogd met €20 per schermer ingeschreven in de ploeg, zal aan de tekortkomende
club opgelegd worden. De administratieve procedure, de termijn en de sancties zijn
identiek aan deze, voorzien bij de individuele kampioenschappen (O.19 punt 1).
3. De scheidsrechters zijn ter beschikking van de Directoire Technique. Ze moeten
15minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en ze moeten tot het einde van
de wedstrijd blijven, behalve bij vrijstelling door de Directoire Technique. Elke
tekortkoming van deze regel kan mogelijk bestraft worden.
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O.20. Scheidsrechtersbriefing
1. De scheidsrechtersbriefing is verplicht en zal voorgesteld worden door de
scheidsrechtersafgevaardigde. Deze zal de belangrijke of bijzondere punten van het
reglement in herinnering moeten brengen en eventuele richtlijnen van de DT duiden.
2. Dit zal 1 keer per geschermd wapen gehouden worden op de dag zelf van de competitie,
en zal 15 min voor het begin van het betreffende wapen plaatsvinden.
3. Deelname aan de sessie is verplicht voor alle scheidsrechters die die dag aantreden.
O.21. Scheidsrechter-schermer
De schermers die erkend scheidsrechter zijn en die uitgeschakeld zijn kunnen opgesteld
worden als scheidsrechter om de arbitrage van het verdere kampioenschap te verzekeren. Drie
voorwaarden worden bepaald:
- De toepassing van deze regel dient tot een minimum beperkt worden en de
Directoire Technique moet de toepassing ervan rechtvaardigen in het
verslag.
- Er wordt geen tegemoetkoming voorzien voor deze activiteit.
- Hij (zij) kan arbitreren in de wapens waarvoor hij (zij) erkend is, maar niet
in de wedstrijd waarin hij (zij) is uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld: een mannelijke schermer, scheidsrechter op floret en degen, die uitgeschakeld
is in de wedstrijd floret heren, kan arbitreren bij de floret dames en de degen heren of dames.
O.22. Aanwezige scheidsrechters bij overmacht
In geval van overmacht kan een scheidsrechter die ter plaatse is en beschikbaar is, opgesteld
worden voor een ander wapen dan waarvoor hij/zij gekomen is. Deze toepassing dient tot een
minimum beperkt te worden. De Directoire Technique moet de toepassing ervan
rechtvaardigen in het verslag.

VARIA
O.23. Referentie
Het Franstalige reglement is de originele versie van het reglement voor de Belgische
kampioenschappen. In geval van een klacht wordt enkel de Franstalige versie gehanteerd.
O.24. Litige, beroep
In geval van een klacht aangaande de Belgische kampioenschappen, is het FSC dat in laatste
instantie beslist.
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DERDE TITEL: MATERIAAL
Individueel materiaal
Na 15 augustus van elk jaar, mogen de normen hieronder opgenomen niet meer veranderen in
het kader van het volgende seizoen.
Elke nieuwe verandering dient tussen het einde van het laatste Belgisch Kampioenschap van
het seizoen en 15 augustus van het lopende jaar te gebeuren.
Artikel M1. Overzichtstabel van de materiaalnormen
UITRUSTING
Masker CE
Masker FIE 1600 N
Vest CE 350 N
Vest FIE 800 N
Broek CE 350 N
Broek FIE 800 N
Ondervest CE 350 N
Ondervest FIE 800 N
Short FIE 800 N

PUPILLEN
X
+
X
+
X
+
X
+
+

Kling floret

2

Kling degen

2

Kling sabel

2

MINIEMEN
X
+
X
+
X
+
X
+
+
4 of 5
normaal of FIE
4 of 5
normaal of FIE
4 of 5 normaal
of 5 S2000+

CADETTEN
0
X
X
+
X
+
0
X
+

JUNIOREN
0
X
X
+
X
+
0
X
+

SENIOREN
0
X
X
+
X
+
0
X
+

FIE

FIE

FIE

5 normaal of FIE

5 normaal of FIE

5 normaal of FIE

5 normaal of
S2000+

5 normaal of
S2000+

5 normaal of
S2000+

X

X

X

+

+

+

Borstbeschermer of
X
X
bustier dames
Beschermingsschelp
+
+
heren
X: verplicht
+: niet verplicht, geeft hoger beschermingsniveau
0: niet conform

Algemene karakteristieken van wapens voor pupillen

Wapens
Lengte van de kling
Totale lengte van het wapen
Diameter van de kom

Floret
82 cm
105 cm
max. 10cm

PUPIL
kling N°2
Degen
82 cm
105 cm
max. 13,5cm

Sabel
82 cm
100 cm
max. 14x15cm
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LASTENBOEK
Dit lastenboek omvat de punten waarmee de organisatoren dienen rekening te houden.
Sommige zijn onontbeerlijk (in vet onderlijnd), andere belangrijk (vet) of wenselijk
(normaal).
Voor alle andere punten, dienen de organisatoren het FIE reglement of het algemeen
reglement van de KBFS te volgen.
1. Algemene organisatie
a. protocol : zie O.13.
b. affiches, publiciteit, televisie, dagbladen
c. officiëlen uitnodigen
d. pers
e. geluidsinstallatie (micro voor de directoire technique)
f. erepodium voor de prijsuitreiking
g. gereserveerde plaatsen voor de officiële genodigden
h. telefoon
2. Technische organisatie
a. de competitiezaal dient voorzien te zijn van een hedendaagse sportvloer
b. het oppervlakte van de sportzaal dient voldoende te zijn voor het noodzakelijk
aantal lopers waarbij de FIE normen gerespecteerd worden aangaande de
plaatsing van de apparaten (hoogte en afstand tot de loper) en met voldoende
ruimte voor de scheidsrechters
c. Al de apparaten die de treffers registreren, dienen te voldoen aan de nieuwste
FIE normen wat de regeling van de tijden en gevoeligheid van de registratie van
treffers op floret en sabel betreft (score en chronometer niet verplicht behalve
voor 4 pistes)
d. 4 pistes dienen verplicht voorzien te zijn met apparaten die uitgerust zijn met een
chronometer en een puntenteller
e. podium voor de prijsuitreiking
f. kleedkamers voor heren en dames met douches en toiletten
g. bureel voor de directoire technique (DT)
h. herstellingsdinest en controletafel voor de wapens en het materiaal
i. oefenpisten
j. zaal voor de pers (wenselijk)
k. verkoopstand met schermmateriaal
l. pistepersoneel
m. verlichting van de zaal
n. resultatenbord
o. groot bord voor de finale met 8
p. EHBO tas + telefoonnummer van de arts van wacht
q. Hulppost Rode Kruis
r. Bekwaam personeel voor de herstelling van de pistes
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3. Pistepersoneel
a. Voor de finales: assistent voor de bediening van het apparaat
4. Materiaalherstelling, materiaalkeuring
a. meet- en controleapparaten voor wapens, fil de corps, metalen vesten en maskers
en de manchette op sabel. Voor de pupillen de lengte van de lemmets en de
diameter van de schelp
b. Gereedschap voor de herstelling van de wapens en het vervangen van gebroken
klingen
c. Leveringsdienst voor de herstelling. Wisselstukken(schroefjes,veertjes,...)
d. gewichten voor de wapenkeuring (indien mogelijk één per piste) : floret /0,5 kg,
degen/0,75 kg. Meetplaatjes om de volledige en de restslag bij de degenpunt te
controleren (1,5 mm et 0,5 mm)
5. Computer en secretariaat
a. computer met de laatste nieuwe versie van het programma specifiek voor het
schermen, en een printer
b. fotokopieermachine
c. een bekwame persoon met kennis van het computerprogramma als
computerverantwoordelijke
d. computerdienst - ophangen van de resultaten - speaker
6. Scheidsrechters
a. voldoende drank en eetbonnetjes voor de federale scheidsrechters (2
drankbonnetjes en 1 eetbonnetje per halve werkdag)
b. rustplaats (met stoelen of zetels)
7. Scheidsrechtersmateriaal
c. stevige kaften voor de poulebladen
d. set kaarten (geel/rood/zwart)
e. potlood of kogelpen
f. chronometer
8. Plaats voorzien voor de verkopers van schermmateriaal om de schermers toe te laten
schermmateriaal en kledij aan te kopen
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9. Financiering van de verschillende posten
X = ten laste
ST = mogelijke specifieke tussenkomst van de bonden volgens hun reglementering
Uitgaven
leden DT
Scheidsrechtersafgevaardigde
secretaris DT
officiële scheidsrechters
Secretariaatskosten
diploma’s
Medailles
huur van de zaal
huur van computer
huur van pistes en apparaten
transport van materiaal
medische bijstand
verzekering organisatie
ontvangsten
Inschrijvingsgeld
Boetes

KB
FS
X
X

bond

organisator

ST
ST

X
X
X

ST
ST
ST
ST
ST
ST
bond

X
X
X
X
X
X
organisator

X
X

KB
FS
X

X
X
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BIJLAGE I: verslag van de directoire technique (DT)

F.R.B.C.E – K.B.F.S.

RAPPORT DU DIRECTOIRE TECHNIQUE
VERSLAG VAN DE DIRECTOIRE TECHNIQUE (DT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Concerne / Betreft
Date / Datum
Lieu / Plaats
Organisateur
Organisator
Directoire Technique
(DT)
Appareils
Apparaten
Matériel de contrôle
Controlemateriaal
Président de jury
Scheidsrechters
Inscription
Inschrijvingen

10

Formule
Wedstrijdformule

11

Déroulement (heures)
Verloop (uren)

12

Affichage
Affichering

13

Incidents – remarques
Incidenten – opmerking

14

Carton noir – rapport
zwarte kaart verslag

15

Controle antidopage
Dopingcontrole

16

Protocole
Prijsuitreiking

17

Radio – T.V.

18

Résultats
Resultaten
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19

Acivités des arbitres

20

Conclusion
Besluit

Date
Signature
Datum
Handtekening
Un rapport par épreuve / Eén verslag per wedstrijd
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BIJLAGE II: evaluatie van de organisatie
Evaluatie:
4 helemaal tevreden
3 Tevreden
2 Weinig tevreden
1 Ontevreden

ALGEMENE ORGANISATIE

EVALUATIE

Communicatie omtrent de informatie aangaande de wedstrijd

1

2

3

4

Algemene inrichting van de zaal (ruimte, verlichting, verwarming)

1

2

3

4

Toegang tot de accommodatie en parking

1

2

3

4

Aanwezigheid van afgevaardigden en persoonlijkheden

1

2

3

4

Mediabelangstelling

1

2

3

4

Opmerkingen:

DIRECTOIRE TECHNIQUE (DT)

EVALUATIE

Bureau voor de directoire technique (DT)

1

2

3

4

Computer, printer

1

2

3

4

Geluidsinstallatie DT

1

2

3

4

Informatieborden met resultaten en informatie

1

2

3

4

Tafel voor materiaalkeuring

1

2

3

4

Scheidsrechtermateriaal (gewichten, jauges, chronometers, kaarten, karton 1
voor pouleblad, …)
Opmerkingen:

2

3

4
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ORGANISATIE VAN DE ZAAL EN BEHEER MATERIAAL

Evaluatie

Kwaliteit van de sportvloer van de zaal (zalen)

1

2

3

4

Voldoende aantal pistes

1

2

3

4

Voldoende ruimte tussen de pistes voor de scheidsrechters

1

2

3

4

Juiste opstelling van de apparaten (hoogte, afstand tot de piste)

1

2

3

4

Apparaten volgens de officiële normen (tijdsregeling)

1

2

3

4

4 apparaten volgens de officiële normen met chronometer en score

1

2

3

4

Finale piste(s)

1

2

3

4

Trainingspistes

1

2

3

4

Personeel voor reparatie van pistemateriaal (enrouleurs, apparaten, kabels) 1

2

3

4

Verkoopstand voor schermmateriaal

1

2

3

4

Medische bijstand en EHBO kit, coördinaten van de dokter van wacht

1

2

3

4

Opmerkingen:

ONTVANGST VAN ATLETEN, TOESCHOUWERS EN
SCHEIDSRECHTERS
Kleedkamers voor heren en dames met douches en WC

EVALUATIE
1

2

3

4

Een ontspanningsruimte en eten en drinken voor scheidsrechters

1

2

3

4

Cafetaria met drank en voedsel

1

2

3

4

Ruimte voor de toeschouwers (tribunes, ...)

1

2

3

4

Netheid van de accommodatie

1

2

3

4

Ruimte voor de materiaalverkoop

1

2

3

4

Ontvangst van de pers

1

2

3

4

Opmerkingen:
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PROTOCOL

EVALUATIE

Organisatie van de prijsuitreiking

1

2

3

4

Medailles, oorkondes

1

2

3

4

Podium voor de medaille uitreiking

1

2

3

4

Nationaal volkslied

1

2

3

4

Opmerkingen:

UITEINDELIJKE WAARDERING (opmerkingen, aanbevelingen, commentaar)

Datum en handtekening van de voorzitter van de DT
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BIJLAGE III: aantal medailles nodig voor de federale wedstrijden

INDIVIDUEEL
Pupillen
6 wapens
3 medailles per wapen (klein)
18
Miniemen
6 wapens
4 medailles per wapen (klein)
24
Cadetten
6 wapens
4 medailles per wapen (klein)
24
Junioren
6 wapens
4 medailles per wapen (klein)
24
Senioren
6 wapens
4 medailles per wapen (groot)
24
TOTAAL VOOR DE INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
114 medailles
Voor de categorie pupillen, enkele zilveren en bronzen medailles extra voorzien voor de exæquo’s.

PLOEGEN
Senioren
6 wapens
3 ploegen
Junioren
6 wapens
3 ploegen
TOTAAL VOOR DE PLOEGENWEDSTRIJDEN
medailles

4 medailles (klein)
4 medailles (klein)

72
72
144

PRIJS VAN DE KONING
3 gelauwerde schermkringen: één (grote) medaille per club
TOTAAL

3 medailles
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BIJLAGE IV: handleiding voor de directoire technique (DT)

BEVOEGDHEDEN
De directoire technique (DT) heeft onder zijn bevoegdheid de strikte, maar volledige
organisatie van de wedstrijden en de verplichting het reglement te respecteren. De directoire
technique (DT) kan zelf niet afwijken van het reglement ; enkel indien de toepassing ervan
absoluut onmogelijk is.
De directoire technique (DT) heeft eveneens de opdracht om de opvolging van het lastenboek
te controleren en verslag uit te brengen op dit punt.
De technische directie is op technisch vlak belast met de organisatie van de wedstrijden en
over hun perfect verloop te waken.
Bijgevolg:
 Controleert hij de technische installaties;
 Controleert de aanwezigheid van het personeel en het controlemateriaal
 Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de controle van het materiaal
 Controleert hij de inschrijvingen;
 Maakt hij de poulebladen en de tabel van de rechtstreekse uitschakeling op volgens
het reglement van de individuele en ploegwedstrijden;
 Hij stelt, op voorstel van de scheidsrechtersafgevaardigde, de scheidsrechters aan
evenals de lopers;
 Hij waakt over de aanvang en het verloop van de wedstrijd op elke piste ;
 Hij bestudeert de klachten en voorziet oplossingen;
 Hij controleert, bijgestaan door het organisatiecomité, de resultaten;
 Hij bereidt de volgende wedstrijden voldoende op voorhand voor opdat de schermers ,
bestuurders en scheidsrechters gewaarschuwd kunnen worden;
 Hij waakt over de verspreiding van de resultaten.
 Hij maakt de verschillende rapporten op voor de verschillende wedstrijden
INSTRUCTIES VOOR DE SCHEIDSRECHTERS
 Herinnering van de verschillende algemene richtlijnen
 Respecteer het reglement
 Pas het reglement integraal toe: alle regels zijn even belangrijk.
 Pas de sancties toe
 Vul het pouleblad in: VN en Dn
 Teken het poule- en wedstrijdblad
 Vermeld de sancties op het poule- of wedstrijdblad.
 Toegang tot de pistes

Reglement Belgische Kampioenschappen 2014-2015 / 27 november 2014

27

Koninklijke Belgische Federatie der schermkringen

BIJLAGE V: checklist voor de organisator en de DT
Specifieke richtlijnen in functie van de omstandigheden
Affichering
 Voldoende uithangborden
 Reglement aangaande kledij
 DT
 Wijze van inbrengen van de schermers volgens categorie
 De verschillende klassementen die voor het inbrengen gebruikt worden
 Aanwezigheidslijst
 Wedstrijdformule
 Rondes
 Tabel
 Resultaten
 Klassementen
Documentatie
 FIE reglement
 Specifieke reglementen
 Beker van de Liga
 Beker van de Federatie
 Andere
 Lijst met noodnummers
 Dokter
 Dokter van wacht
 Het meest nabije ziekenhuis
 Ongevalaangifte (3 Ex)
Documenten
 Wedstrijdbladen
 Tabel 64
 Tabel 32
 Tabel 16 – alle plaatsen worden geschermd
 Tabel 8 – alle plaatsen worden geschermd
 Wedstrijdbladen voor ploegenwedstrijden
Materiaal
 Gewicht voor wapenkeuring
 Meetplaatjes (Jauges)
 Chronometers
 Plankjes voor wedstrijdbladen
 Potloden of pennen
 Tabel met de sancties
 Muntstuk voor de toss
Rapport
 Zie bijlage I
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BIJLAGE VI

Belgisch Kampioenschap cadetten/junioren/senioren/junioren per
ploeg/senioren per ploeg

Wapens

Naam

Club

Handtekening

Floret Heren

Floret Dames

Degen Heren

Degen Dames

Sabel Heren

Sabel Dames
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