BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
U12 – U14
FLORET / DEGEN / SABEL

1.

Toernooi

BELGISCH KAMPIOENSCHAP U12-U14

2.

Deelnemers

U12: schermers geboren in 2007-2008 . Geen surclassement toegelaten
U14: schermers geboren in 2005-2006. Enkelvoudig (U12) surclassement
toegelaten (2007-2008)

3.

Datum / Plaats

Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019
Hall des Sports Libramont
Place Communale, 3
6800 LIBRAMONT

4.

Organisator

Cercle d’escrime Libramont

5.

Contact

Naam : Laromiguière
Voornaam : Valérie
Gsm nummer : 0473/92 60 32
E-mail : escrime.libramont@gmail.com

6.

Inschrijvingen

Kunnen enkel gebeuren door het secretariaat van de club, aan het secretariaat van de
nationale federatie en enkel via het officiële formulier dat correct en volledig wordt
ingevuld.
Uiterste datum: woensdag 9 januari 2019 om 11u59min.

7.

Inschrijvingsgeld

20 euro ter plaatse te betalen.

8.

Programma
Zaterdag 26 januari 2019
categorie
U12 floret jongens
U12 degen jongens
U12 floret meisjes
U12 degen meisjes
U12 sabel meisjes
U12 sabel jongens

Het juiste urrrooster van de
verschillende competities (oproep,
scratch, start) zal gepubliceerd
worden op de website van de FRBCE,
ten laatste op maandag 14/01/2019 via
een update van deze uitnodiging.
Zondag 27 januari 2019

categorie
U14 floret jongens
U14 degen jongens
U14 floret meisjes
U14 sabel meisjes
U14 degen meisjes
U14 sabel jongens

Het juiste urrrooster van de
verschillende competities (oproep,
scratch, start) zal gepubliceerd
worden op de website van de FRBCE,
ten laatste op maandag 14/01/2019 via
een update van deze uitnodiging.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
U12 – U14
FLORET / DEGEN / SABEL

9.

Scheidsrechters

Zie reglement BK - seizoen 2018-2019

10. Toelatingsvoorwaarden

Een geldige licentie voor het seizoen 2018-2019 is verplicht en de Belgische
identiteitskaart dient voorgelegd te worden. De buitenlandse schermer dient een
verblijfsvergunning – afgeleverd door de gemeente – aan te bieden.

11. Uitrusting

Zie reglement BK - seizoen 2018-2019

12. Overnachting

13. Opmerkingen

-

Hotel-Restaurant :
. L’Amandier (1 km) www.lamandier.be
. La Crémaillère (10 km) www.lacremaillere.be
. Eden Ardenne (10 km) www.eden-ardenne.be

-

Verblijf :
. Le Petit Saidon (2 km) www.gitelepetitsaidon.be
. Maison Paquay (2 km) www.maisonpaquay.be
. A l’Ancienne Forge (6 km) bruno.strepenne@skynet.be

-

Bed & Breakfast :
. La Ferme du Doux (9 km) www.lafermedudoux.be
. A la Grande d’en Haut (10 km) www.alagrangedenhaut.be
. La Parenthèse (6 km) www.ardenne-detente.be

-

Tourisme : www.luxembourg-belge.be
www.tourisme.libramontchevigny.be

De Sporthal mag enkel met sportschoenen betreden worden (géén zwarte zolen).
Schermmateriaal: Fencingbook

DE ORGANISATOREN WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF IN GEVAL VAN ONGEVAL OF DIEFSTAL

FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/333723987419050/

