


   

Met de steun van  
F.F.C.E.B. A.D.E.P.S. Chaudfontaine  

   

 

De Cercle Escrime Embourg 

nodigt u graag uit voor 

22de Internationaal Toernooi van Chaudfontaine 
Plaats :  Centre Sportif d’Embourg - Au Chession, 8 - 4053 Embourg (Chaudfontaine) 

Data :  15 en 16 oktober 2022 

Contact : MILICAMP Cédric – secretaire@escrime-embourg.be - +32 (0) 473 / 73 . 08 . 38 

Inschrijvingen: 
  

    Voor : Woensdag 12 oktober 2022 – 23 u 59 
Circuit Jong Lemmet Floret :  
 https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24227  
CalidiFencing Marathon & Gelaarsde Katkat Challenge :  
 https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24687  
 
Voor buitenlandse clubs is het ook mogelijk om zich aan te melden per e-mail op : 
 inscriptions@escrime-embourg.be 
Voor elk schermer : Familienaam - Voornaam - Geboortedatum - Licentienummer - Club 
 
      / ! \ Op de dag van het evenement worden geen inschrijvingen aanvaard / ! \ 

Deelnamekosten : Individuele : 15 €   |   Team : 45 € / team   |   Betaling ter plaatse 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 : OPROEP SCRATCH BEGINNEN 

CalidiFencing Marathon 
(45 schermers max.) Degen Senior Mixed 08 u 30 08 u 45 09 u 00 

Circuit Jong Lemmet Floret U 13 Dames 09 u 30 09 u 45 10 u 00 

Circuit Jong Lemmet Floret U 13 Heren 09 u 30 09 u 45 10 u 00 

Einde van de Marathon maaltijd 18 u 00 

       

Zondag 16 oktober 2022 : OPROEP SCRATCH BEGINNEN 

Circuit Jong Lemmet Floret U 15 Dames 09 u 00 09 u 15 09 u 30 

Circuit Jong Lemmet Floret U 15 Heren 09 u 00 09 u 15 09 u 30 

Gelaarsde Katkat Challenge 
(12 teams max.) Sabel Senior Team 

Mixed 09 u 30 09 u 45 10 u 00 

Circuit Jong Lemmet Floret U 11 Mixed 12 u 30 12 u 45 13 u 00 

 
Categorie Geboren in 

U 11 2012-2013 
U 13 2010-2011 
U 15 2008-2009 

 

Categorie Geboren in 
CalidiFencing Marathon 

Gelaarsde Katkat Challenge 2007 en vóór 
 

Gratis toegang voor toeschouwers 
 

Website (Inschrijvingen en uitslagen) : http://chaudfontaine.escrime-embourg.be  

mailto:secretaire@escrime-embourg.be
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24227
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24687
mailto:inscriptions@escrime-embourg.be
http://chaudfontaine.escrime-embourg.be/


   

Toernooiregels 

De officiële taalversie van dit document is Frans 

De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen,enz.  
F.I.E. t20 : "De schermers wapenen zich, rusten zich uit, kleden zich en schermen op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico" 

Uitrusting en normen (F.F.C.E.B.) : 
Schermmasker : CE (350N) of FIE (1600N)   Floret: elektrisch slabbetje VEREIST 

 F.I.E. maskers (dubbel klittenband) zijn verplicht 
Schermvest : 350N of FIE (800N) 

Schermbroek : 350N of FIE (800N) 
Ondervest :  

 
Circuit Jong Lemmet : 350N of FIE (800N) 
Senior : FIE (800N) Vereist 

Borstbeschermer voor dames : Vereist ( >= U 13) 
Kling : U 11 : 2   |    U 13 : 2   |   U 15 of Senior  : 5 

 

Wedstrijdformules : 
Circuit Jong Lemmet U 11 : 1 pouleronde en dan 1 pouleronde op niveau. 
Circuit Jong Lemmet U 13 en  U 15 : 1 pouleronde en dan Rechtstreekse uitschakeling met herhalingen. 
CalidiFencing Marathon : Marathon ! +/- 30 matchs (in 5 treffers en 2 minuten) op de dag  
Gelaarsde Katkat Challenge : 1 pouleronde en dan Rechtstreekse uitschakeling met alle geplaatste gevechten 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om het toernooi en de formules van de wedstrijd aan te passen aan het aantal schermers, de huidige 
scheidsrechters en het schema. 

Scheidsrechters : 
 Circuit Jong Lemmet : 

4 schermers geregistreerd voor dezelfde dag : 1 scheidsrechter 
9 schermers geregistreerd voor dezelfde dag : 2 scheidsrechters 
15 schermers geregistreerd voor dezelfde dag : 3 scheidsrechters 
20 schermers geregistreerd voor dezelfde dag : 4 scheidsrechters 

 Scheidsrechters kunnen nationale, regionale of aspirant-scheidsrechters zijn. 
 

De scheidsrechter zal aanwezig en verkrijgbaar bij de oproep van de eerste wedstrijd van dat wapen. 
De scheidsrechter staat de hele dag ter beschikking van de DT en kan alleen met zijn toestemming vertrekken. 
Indien schermers zich na de registratietermijn afmelden, wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze aanwezig is.. 
 
Bij afwezigheid van een scheidsrechter mag geen schermer van de club deelnemen aan de wedstrijd. 

 
 CalidiFencing Marathon & Gelaarsde Katkat Challenge :  
De deelnemers worden gevraagd om te oordelen. 

Een verkoper/reparateur van schermmateriaal is aanwezig bij de wedstrijd : Delhem (Allstar)   
 

Maaltijden :  
Gedurende de wedstrijd, ons team heet u welkom om uw honger te stillen met onze specialiteiten ! 

Einde van de Marathon maaltijd (Zaterdag) :  
Om het einde van een lange dag wedstrijden te vieren, nodigen wij u uit voor een gezellige maaltijd aan 
het einde van de Marathon! Op het menu: spaghetti bolognaise! Lekker! 
 
De deelname aan de maaltijd bedraagt 10€/persoon. Gelieve vooraf per e-mail te reserveren: 
 inscriptions@escrime-embourg.be 

Deelnemers worden eraan herinnerd dat tijdens het toernooi een anti-doping test mag worden uitgevoerd. 

Sommige wedstrijden kunnen worden gefilmd. Door deel te nemen aan de competitie, ga je ermee akkoord om gefilmd te worden en 
de afbeeldingen te gebruiken. 

mailto:inscriptions@escrime-embourg.be

