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Betreft:
Oproep naar kandidaturen voor de ORGANISATIE VAN EEN NATIONAAL CIRCUIT CADETTEN in mei
2014
Aan alle clubs aangesloten bij de Vlaamse Schermbond,
Geachte clubbestuurders,
Als gevolg van veranderingen in de competitieplanning van het Europese Cadettencircuit, heeft het
Federaal Sportcomité de data van de Belgische Kampioenschappen voor cadetten (die plaats zullen
vinden op 14 maart 2015) gewijzigd. Deze veranderingen zullen een impact hebben op het nationaal
klassement van de cadetten dat als referentie zal dienen voor de selecties voor deelname aan de
selectietornooien.
Om op mogelijke nadelige effecten te anticiperen (klassement is niet representatief voor de
werkelijke ranking, het onvermogen om in het systeem ‘binnen te komen’), heeft het Federaal
Sportcomité besloten een oproep te doen tot kandidaatstelling om een nationaal circuit cadetten te
organiseren dat beperkt zal worden tot deelname van schermers geboren in 1998, 1999 en 2000 (de
schermers geboren in 1997, die van categorie veranderen in september, zullen geen toegang hebben
tot deze wedstrijd).
Dit eerste nationaal circuit zal plaatsvinden gedurende de maand mei 2014 ( een tweede zal moeten
plaatsvinden in september 2014 en een derde zal binnenkort gepland worden). Voor deze eerste
wedstrijden, gezien het late karakter van deze oproep tot kandidaatstelling, wil het Federaal
Sportcomité de mogelijkheid bieden aan clubs de 3 wapens te organiseren op afzonderlijke wijze
(één kandidaat zou zich kunnen toeleggen op degen mannen en vrouwen, een ander floret, een
derde sabel).
De antwoorden van de kandidaat-organisatoren worden verwacht tegen maandag 7 april ten laatste.
Wij danken alvast onze clubs om deze organisatie in overweging te nemen.
Bij vragen of opmerkingen kan u zich steeds tot ons richten.
Hoogachtend,

Evy Van Coppenolle
Sporttechnisch Coördinator
Vlaamse Schermbond
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