
 Schermclub Latem-Deurle VZW 
 www.schermclublatemdeurle.com  
 

3rd INTERNATIONAL YOUTH FENCING CUP EPEE 	
16 - 17 FEBRUARI 2019 

Uurrooster 
 
Zaterdag 16/02 
 

Cat Geslacht Geboortejaar Wedstrijd Appel Scratch Begin 
U17 Heren 02/03/04 BMW Cup 08:30 08:45 09:00 
U17 Dames 02/03/04 BMW Cup 10:30 10:45 11:00 
U12 Mixed* 07/08 Albert Feyerick Cup 13:00 13:15 13:30 

 
*Afzonderlijk klassement heren/ dames 
 

Zondag 17/02 
 

Cat Geslacht Geboortejaar Wedstrijd Appel Scratch Begin 
U14 Heren 05/06 Panos Cup 08:30 08:45 09:00 
U14 Dames 05/06 Panos Cup 10:00 10:15 10:30 

Plg U17 Mixed 02/03/04 Team Cup 09:00 09:15 09:30 
 

Adres 
• Sporthal - Hoge Heirweg 64, 9830 Sint-Martens-Latem. 

 



Inschrijvingen 
• De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 12 februari 2019 à 23h59. 
• Inschrijvingen via: http://youthfencingcupepee.weebly.com/take-part.html of via 

https://www.nahouw.net/page/trn_all/#  
• Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 voor de individuele wedstrijden en 60 € per ploeg, en is ter 

plaatse te betalen. 
• Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige nationale, EFC- of FIE-licentie 

Prijzengeld 
• Het totale prijzengeld is vastgelegd op € 1300 

BMW Cup (U17)  1Ste Plaats 2de Plaats 3de Plaats 

Heren € 100 € 50 € 25 

Dames (Circuit Nat) 1 € 100 € 50 € 25 

Panos Cup(U14) 1Ste Plaats 2de Plaats 3de Plaats 

Heren € 50 € 25 € 15 

Dames € 50 € 25 € 15 

Albert Feyerick Cup (U12) 1Ste Plaats 2de Plaats 3de Plaats 

Heren € 30 € 15 € 10 

Dames € 30 € 15 € 10 

Team Cup (U17) 1Ste Plaats 2de Plaats 3de Plaats 

Mixed € 300 € 150 € 75 

Latem Award* € 35   

 

* De ”Latem Award “ zal uitgereikt worden aan de best geklasseerde schermer van Schermclub Latem-
Deurle in de individuele competitie. 

Wedstrijdformules 
• Voor de International Youth Fencing Cup Epee zullen officiële wedstrijdformules gebruikt worden. 
• In planning wordt één pouleronde voorzien gevolgd door een tabel met rechtstreekse uitschakeling. 

Voor de ploegenwedstrijden, zullen alle plaatsen geschermd worden. 
• Specifieke richtlijnen voor de ploegencompetitie: 

— De ploegen dienen samengesteld te zijn uit 3 of 4 schermers (3 schermers + 1 reserve) van eenzelfde 
land of van eenzelfde club.  

— Minimum 1 mannelijke en 1 vrouwelijke schermer in elk team. 
— Het maximumaantal ploegen is 12. 
— Het minimumaantal teams is 3 mixed teams. Indien dit aantal niet bereikt wordt, zullen de 

ploegenwedstrijden niet doorgaan.  
• De Directoire Technique (DT) behoudt zich het recht voor om, zonder mogelijkheid tot beroep, 

de wedstrijdformules aan te passen i.f.v. het aantal inschrijvingen of van de omstandigheden ter 
plaatse. 

  

                                                        
1 Telt voor het nationaal klassement cadetten dames. 



Scheidsrechters 
• Elke club dient een scheidsrechter te voorzien vanaf 4 ingeschreven schermers (voor het geheel 

van de individuele wedstrijden). Vanaf 9 ingeschreven schermers dient een tweede en vanaf 13 
ingeschreven schermers dient een derde scheidsrechter geleverd te worden. 
Voor de ploegenwedstrijd zal de organisatie de scheidsrechters voorzien (1 scheidsrechter per 
poule), elke ploeg zal evenredig bijdragen in de kosten. 

• De scheidsrechter moeten gebrevetteerd en vergund zijn door hun federatie of door de FIE. 
• De namen en de brevetten van de scheidsrechters dienen vermeld te worden voor de afsluiting 

van de inschrijvingen (12/02/2019 à 23:59). Het niet voldoen aan deze regel, zal de annulering 
van de inschrijving van de schermers tot gevolg hebben. 

• De aanwezigheid van de scheidsrechters is verplicht tussen het eerste appel van de eerste 
wedstrijd in de welke de club schermers ingeschreven heeft tot het einde van de laatste 
wedstrijd van de wedstrijddag. Het niet voldoen aan deze regel zal een boete van € 125 met zich 
meebrengen voor elke ontbrekende scheidsrechter. Deze boete zal aan de in gebreke gebleven 
club overgemaakt worden. 

Materiaalnormen 
 U12 U14 U17 

Masker CE 350 N (FIE Lettre urgente 14/2014) – Art m.25 
(2018)* 

Ja Ja Neen 

Masker FIE 1600 N (FIE Lettre urgente 14/2014) – Art m.25 
(2018)* 

* * Ja 

Schermvest CE 350 N Ja Ja Neen 

Schermvest FIE 800 N * * Ja 

Schermbroek CE 350 N Ja Ja Neen 

Schermbroek FIE 800 N * * Ja 

Ondervest CE 350 N Ja  Ja Neen 

Ondervest FIE 800 N * * Ja 

Handschoen Ja Ja Ja 

Borstbescherming dames Ja Ja Ja 

Borstbescherming heren / schelp * * * 

Klinglengte 2 5 5 

Ja Verplicht * Toegestaan Neen Verboden 

 

*In België zijn de laatste aanpassingen met betrekking tot de maskers met metalen klep (bepalingen 
met de betrekking tot de vereisten) pas van toepassing vanaf het seizoen 2019 – 2020.  
Een dubbele sluiting is daarentegen wel vereist. 

  



Catering 
• Gedurende de volledige duur van het toernooi zullen snacks te koop zijn. 

Logement 
• Adressen en informatie over hotels zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst van de stad Gent 

https://visit.gent.be/nl/slapen 

Schermshop en herstellingen 

 
 
 
Tél:   0033672708311 
E-mail:   planeteescrime@gmail.com  
Site Web: http://www.cartel-escrime.com/catalog/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


