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Wereldbekerwedstrijd per ploeg 

10e CHALLENGE YVES BRASSEUR 

 

AAN ALLE AANGESLOTEN 

SCHERMFEDERATIES VAN DE FIE 

 

ONDERWERP: Intenationaal tornooi  « 10e Challenge Yves Brasseur » - 

Wereldbekerwedstrijs per Ploeg – Sabel Dames. 

Gent (Mariakerke)   Datum :    22 février 2015 

We hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan het 

Internationaal tornooi Challenge Yves Brasseur voor Sabel Dames per 

ploeg, dat zal plaats hebben op 22 februari 2015 in de Sporthal 

Bourgoyen, Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke (Gent).   

ORGANISATOR: Organisatiecomité van de Sint-Michielsgilde, 9000 

Gent, Apostelhuizen 87 / 201  

GSM :  + 32 (0)472/649.278   

E-mail : roger.antonis@telenet.be 

INSCHRIJVINGEN: De deelname aan deze competitie is bepaald door 

het Organisatiereglement art. o.54.  

De lijst van de deelnemende ploegen en de tabel met de rechtstreekse 

uitschakeling, zullen gepubliceerd worden de dag voor de wedstrijd en 
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zullen onmiddellijk worden doorgestuurd naar de FIE (info@fie.ch) om 

gepubliceerd te worden op de website www.fie.ch. 

SCHEIDSRECHTERS: Het organisatiecomité neemt ten hunne laste de 

scheidsrechters die zullen aangeduid worden door de FIE. De delegaties 

moeten geen scheidsrechter voorzien.   

FORMULE: De wedstrijden worden betwist volgen het Reglement van de 

FIE. Een informatiedossier voor de delegaties zal gepubliceerd worden 

op de website  van de organisator  www.confrerie.be en op de site van 

de FIE www.fie.ch ten laatste twee maand voor de aanvang van de 

wedstrijd 

UURSCHEMA: 

Zaterdag 21 februari 2015 

11u00 -  12u00  (de dag voor de competitie per ploeg) : bevestiging van 

de samenstelling van de ingeschreven ploegen bij de Technische 

Directie.  

14u00 publicatie : 

 De lijst met de ingeschreven ploegen en de samenstelling. 

 Het officiële klassement van de FIE van de betreffende competitie  

 De tabel met rechtstreekse uitschakeling van de wedstrijd per 
ploeg met de uren en de pistes voor elke wedstrijd.  
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Zondag 22 februari 2015 

10u00 : Tabel 32 

15u00  FINALE 3e plaats 

Gevolgd door :  FINALE 1e plaats 

INSCHRIJVINGSRECHT: Een inschrijvingsgeld van 400,00 Euro per 

deelnemende ploeg zal betaald worden aan de organisator op het 

moment van de accreditatie.  

DOPING. Een antidopingcontrole zal uitgevoerd worden. 

LOGEMENT: Voor de reservatie van hotelkamers : neem contact met 

Holiday INN Express en gebruik hiervoor het document dat door de 

organisator wordt bezorgd.  Een groot aantal kamers zal geblokkeerd 

worden tot 30 dagen voor de competitie. Reserveer tijdig, zodat het voor 

ons makkelijker is om het transport te organiseren. 

TRANSPORT: Een transport vanaf de hotels naar de sporthal (heen en 

terug) is voorzien (betalend). Het transport van de luchthaven naar de 

hotels moet door de deelnemende federaties geregeld worden. (trein van 

Zaventem naar Gent) 

 

Met sportieve groeten,   

 

Handtekening van de verantwoordelijke : 

Roger ANTONIS 

Secretaris Sint-Michielsgilde Gent 


