
 

Reglement: Clubtornooi Schermclub Parcival 
 

Het clubtornooi wordt georganiseerd onder de vorm van een reeks poules verspreid over het seizoen. 
Er wordt een doorlopend klassement bijgehouden op de website, met kampioenen(!) op het einde van 
het jaar.  

 
Er worden wedstrijden voorzien op de 3 wapens, in verschillende leeftijdscategoriën:  
- poussins en pupillen (enkel op floret), 
- miniemen (en pupillen, op sabel en degen), 
- cadetten, 
- junioren, senioren en veteranen. 

 
Schermers mogen natuurlijk altijd inschrijven voor een oudere categorie (surclassement), dus pupillen 
met elektrisch materiaal mogen ook meeschermen met de groep miniemen.  
Jongens en meisjes (heren en dames) schermen gemengd. 
 
Voor zover mogelijk wordt bij elke wedstrijd een poule geschermd (poule unique). Indien er voor een 
categorie teveel schermers zijn ingeschreven, worden deze over verschillende poules verdeeld op basis 
van het klassement van de voorgaande wedstrijden (bij de eerste wedstrijd van het seizoen wordt dan 
gekeken naar het eindklassement van de vorige editie). Indien voor een categorie te weinig schermers 
zijn ingeschreven (3 of minder), worden deze aan een jongere/oudere groep toegevoegd. 
Als blijkt dat dit niet realistisch is, wordt de wedstrijd voor die categorie geannuleerd. 

 
Indien slechts een beperkt aantal schermers is ingeschreven en indien de tijd het toelaat, kan er een 
tweede poule geschermd worden. In dat geval worden de resultaten van beide poules samengeteld 
voor het klassement. Let wel, resultaten van onvolledige poules of wedstrijden geschermd volgens 
andere formules worden niet in rekening gebracht voor in het klassement. 

    
Er worden 4 wedstrijden voorzien in de loop van het seizoen, maar voor het klassement worden enkel 
de 3 beste resultaten meegeteld. Aan het eind van het seizoen wordt volgens het klassement voor elke 
categorie een clubkampioen bepaald. 

 
 

Puntentelling 
 

Aan het eind van elke poule worden de schermers gerangschikt volgens het gebruikelijke systeem, op 
basis van het aantal overwinningen en de indices (treffers – tegentreffers) van de deelnemers.  

 
Punten voor het klassement worden berekend op basis van de indices van de deelnemers, volgens de 
volgende formule: 

 

(( indice/(aantal tegenstanders)) +5)*10 

 
Let op: indien verschillende poules geschermd worden en een schermer verschillende keren tegen 
dezelfde tegenstander uitkomt, wordt deze telkens opnieuw geteld.  



 
Er wordt een correctie uitgevoerd op de punten, voor schermers die in de rangschikking na de poule op 
basis van het aantal overwinningen hoger geplaatst waren dan schermers die op basis van indices toch 
meer punten kregen. Voor het klassement krijgt de schermer met het hoger aantal overwinningen in dat 
geval net 1 punt meer toegekend dan de schermer met de hogere indice. 

 
Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’, krijgt elke schermer die minder dan 10 
punten behaalde voor het klassement uiteindelijk toch 10 punten toebedeeld, met voorziene correcties 
op basis van het aantal overwinningen. 

 
 
 

Wanneer schermers ingeschreven voor wedstrijden van verschillende categorieën noodgedwongen 
samen in een poule worden geplaatst, worden de behaalde punten telkens genoteerd in het klassement 
van de categorie waar de schermers voor inschreven. Om de ongelijke strijd goed te maken, krijgen de 
schermers uit de jongere categorie bonuspunten, berekend volgens de volgende formule: 

 

((aantal tegenstanders uit oudere categorie)/(aantal tegenstanders))*20 

 
Let op: indien de schermers uit de jongere categorie over verschillende poules verdeeld werden en dus 
verschillende tegenstanders troffen, wordt hen toch hetzelfde aantal bonuspunten toegekend. Wanneer 
de berekening verschillende resultaten oplevert, wordt het hoogste aantal punten toegekend. 

 

 
 

 

 


