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nodigt u vriendelijk uit op het INTERNATIONAAL TORNOOI 

 

 Jeugd Prijs Stad Leuven 

 zaterdag 13 januari 2018 

 

Plaats 

Sporthal UC Leuven-Limburg, grote zaal, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee (Leuven) 

 

Programma 

 appel scratch aanvang vanaf 

Floret poussins gemengd:  9:00 9:15 9:30 CJL 

Floret pupillen gemengd:  9:00 9:15 9:30 CJL 

Floret miniemen jongens:  9:00 9:15 9:30 CJL 

Degen poussins/pupillen gemengd:  10:00 10:15 10:30 - 

Degen miniemen jongens:  10:00 10:15 10:30 - 

Floret miniemen meisjes:  12:00 12:15 12:30 CJL 

Degen miniemen meisjes:  12:00 12:15 12:30 - 

Sabel poussins/pupillen gemengd:  13:00 13:15 13:30 - 

Sabel miniemen meisjes:  13:00 13:15 13:30 - 

Sabel miniemen jongens:  13:00 13:15 13:30 - 

De wedstrijden aangeduid met ‘CJL’ maken deel uit van het Circuit Jong Lemmet 

 

Inschrijvingsgeld 

€ 14 te betalen ter plaatse. 
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Wedstrijdformule 

Poussins: twee voorrondes gevolgd door poules op sterkte 

Pupillen: twee voorrondes gevolgd door tableau met rechtstreekse uitschakeling 

Miniemen:  één voorronde gevolgd door tableau met rechtstreekse uitschakeling 

De organisatie heeft het recht om de formule te wijzigen i.f.v. het aantal deelnemers. 

 

Prijzen 

Er worden prijzen in natura voorzien van plaats 1 t/m plaats 3. 

 

Uitrusting - Materiaal 

De uitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de materiaalnormen vastgelegd door 

de Vlaamse Schermbond: http://www.vlaamseschermbond.be/?q=materiaalrichtlijnen 

 

Deelnemers/ Categorieën 

Het tornooi richt zich tot de categorieën poussins, pupillen en miniemen. Pupillen kunnen in 

surclassement meeschermen met de miniemen en poussins met de pupillen. Deelnemers 

kunnen slechts inschrijven voor 1 categorie en kunnen die inschrijving niet meer wijzigen op 

de dag zelf. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige nationale licentie of 

FIE-licentie. 

Wanneer er voor een categorie minder dan 5 deelnemers ingeschreven zijn, houdt de 

organisatie zich het recht voor om voor die categorie de competitie niet te laten doorgaan. 

Poussins en pupillen kunnen in dat specifieke geval alsnog aansluiten bij respectievelijk de 

pupillen en miniemen competitie.  

Op de wapens degen en sabel schermen poussins en pupillen samen. Poussins en pupillen 

schermen gemengd, miniemen jongens en meisjes schermen in aparte competities. 

 

Scheidsrechters 

Vanaf 3 ingeschreven schermers op eenzelfde wapen (of 4 schermers op verschillende 

wapens) moet de schermkring op eigen kosten een gekwalificeerde scheidsrechter op dit 

wapen (of een van de wapens waarvoor men schermers inschrijft) ter beschikking stellen 

van de Directoire Technique tot het einde van de wedstrijddag.  

Vanaf de 8ste ingeschreven schermer moet een 2de gekwalificeerde scheidsrechter ter 

beschikking gesteld worden onder dezelfde voorwaarden. En een 3de gekwalificeerde 

scheidsrechter vanaf de 15de ingeschreven schermer. 

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, moeten de deelnemers ter plaatse een 

boete betalen van € 100 per ontbrekende scheidsrechter en/of kunnen de organisatoren van 

het tornooi beslissen om het aantal overtollige schermers te weren. De eerste te leveren 

gekwalificeerde scheidsrechter kan niet worden afgekocht via een boete. 

De namen van de scheidsrechters worden bij de inschrijving vermeld. 

 

Aansprakelijkheid 

De organisatoren van het tornooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke 

of materiële schade opgelopen tijdens, of op weg van of naar het tornooi. 

 

Inschrijvingen 

Inschrijvingen per club, met de namen van de scheidsrechters en met vermelding van de 

categorie waarin de schermers wensen deel te nemen (met hun geboortedatum), bij de 

secretaris:  Tom Pijnenborg, Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-Lo 

tel: +32 476 20 81 81  

e-mail: secretaris@schermclubparcival.be 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: dinsdag 9 januari 2018, 23u59 

 

Wij hopen u op dit tornooi te mogen verwelkomen en verblijven inmiddels,  

 

Met sportieve groeten,  

Suzanne van Poppel, voorzitter Schermclub Parcival Leuven 
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Catering: Er worden ter plaatse frisdrank, koffie en broodjes verkocht. 

 

Overnachtingen 

Jeugdherberg ‘De Blauwput’, Martelarenlaan 11A, B-3010 Leuven 

tel: +32 16 63 90 62    fax: +32 16 63 90 64    e-mail: leuven@vjh.be 

 

Hotels: adressen en informatie verkrijgbaar bij de toeristische dienst van de stad Leuven. 

(http:// http://www.visitleuven.be/nl/overnachten)  

tel: +32 16 20 30 20   fax: +32 16 20 30 03    e-mail: toerisme@leuven.be 

 

 
 

 
 

Sporthal UC Leuven - Limburg, Hertogstraat 178, B-3001 Heverlee (België), 

ingang langs de Kerspelstraat, toegang tot het gebouw langs de ondergrondse parking. 

 

Lijnbussen 4, 5 en 6 passeren zowel langs het NMBS Station als de Sporthal (halte: Kazerne).  

  


