
       
 
 
 

 
       

 

19th FLEMISH OPEN FENCING CHAMPIONSHIPS  
 

F.I.E. Satelliettornooi Sabel Heren 

16 Oktober 2016 

 
Beste vrienden, 

 

Het is mij een groot genoegen om u uit te nodigen voor de 19th FLEMISH OPEN FENCING 

CHAMPIONSHIPS, in naam van de Koninklijke Belgische Federatie van Schermkringen en in naam 

van de Sint-Michielsgilde. Deze competitie zal georganiseerd worden in Gent (België) op zondag 16 

oktober 2016. 

 

U vindt hieronder de details van deze competitie : 

Vous trouverez ci-après les détails de cette compétition : 

 

Organisator : 

Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel (Confrérie) 

Apostelhuizen 87 / 201, 9000 Gent (secretariaat) 
Telefoon - GSM : + 32 (0)472 649 278 

E-mail : roger.antonis@telenet.be 

 

Plaats van de wedstrijd : 

Sporthal Hogeschool Gent, Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent  

 

Programma van de wedstrijd 

 

Zondag 16 oktober 2016  

 

08h00  Opening van de sporthal 

08h15 Betaling inschrijvingsgeld / Opening wapencontrole 

10h00 Aanvang wedstrijd Sabel Heren 

15h00 Halve finales en finale 

 

Aantal deelneemsters 

Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd. 

  

 
K.B.F.S. - F.R.B.C.E.  

 
Confrérie St. Michel 

 
Confrérie St.  

MMMichel  

 

http://www.synec-doc.be/escrime/cercles.htm


Inschrijvingen 

De competitie staat open voor alle schermers in het bezit van een geldige F.I.E. licentie 2016-2017. 

De schermers moeten de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar van de competitie. 

De inschrijving van de schermers en scheidsrechters kan enkel gebeuren via de website van de FIE, www.fie.org 

en dit binnen de termijn voorzien in het Reglement Organisatie van de FIE (cf. o.54) 

 

Inschrijvingsgeld 

Individuele wedstrijd : 20,00  EUR.  

De betaling van het inschrijvingsgeld kan gebeuren de dag van de competitie voor aanvang van de wedstrijden. 

 

Prijzengeld 

Meer dan 50 deelnemers : 300,00 Euro voor de 1e plaats, 200,00 Euro voor 2e plaats, 100,00 Euro voor de 3e 

plaatsen. 

Minder dan 50 deelnemers : 200,00 Euro voor de 1e plaats, 100,00 Euro voor 2e plaats, 50,00 Euro voor de 3e 

plaatsen. 

 

Verplichtingen gerelateerd aan scheidsrechters 

Het aantal scheidsrechters A of B dat moet geleverd worden door de delegaties (per land) voor Satelliettornooien 

is vastgelegd als volgt : 

1 à 4 schermers : geen verplichting 

5 à 9 schermers : 1 scheidsrechter 

10 schermers en meer : 2 scheidsrechters 

Niet respecteren van het aantal scheidsrechters : een boete van 1000,00 Euro zal moeten betaald worden aan de 

organisator, die tijdig moet verwittigd worden (o.81.1) 

 

Formule 

De satelliettornooien worden geschermd volgens de formule van de FIE voor junioren (cf o.35 – o.41). 

Echter : 

1) Als er een pre-tornooi als kwalificatie wordt geschermd waaraan alle schermers deelnemen, dan zullen de 

poules voor het satelliettornooi samengesteld worden op basis van de resultaten van het pre-tornooi. (de 

samenstelling van de poules van het pre-tornooi moeten het reglement voor satelliettornooien volgen) 

2) De organisator heeft het recht om bijkomende matchen te organiseren om het klassement voor de plaatsen 9 tot 

einde op te maken. In dat geval, zal het bewuste klassement (9 en volgende) opgemaakt worden aan de hand 

van de supplementaire matchen. 

 

Hotels en transport 

Raadpleeg de website http://www.gent-hotels.eu om kamers te reserveren. Er wordt geen transport voorzien. 

 

Hulp bij de aanvraag van een Visum 

Controleer de verplichtingen voor een inreisvisum voor België vooraleer uw vliegtuigtickets te bestellen. De 

personen die hulp nodig hebben om een visum aan te vragen moeten roger.antonis@telenet.be contacteren, en dit 

voor 15 september 2016. 

 

Bijkomende informatie en contact 

Sint-Michielsgilde 

Apostelhuizen 87 / 201, 9000 Gent (secretariaat) 
Telefoon - GSM : + 32 (0)472 649 278 

E-mail : roger.antonis@telenet.be 

 

Met sportieve groeten, 

Goeminne Didier 
Voorzitter (Euverdeken) Sint-Michielsgilde 

www.confrerie.be     
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