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Onderwerp: Maskers met transparant vizier

Aan alle leden van de Vlaamse Schermbond,

De FIE verzoekt ons volgende dringende mededeling te verspreiden:
De FIE werd in kennis gesteld dat op 1 november 2009, tijdens de Europese Kampioenschappen
Cadetten/Junioren in Odense (DEN) een floretkling een transparant vizier van een masker doorboord
heeft.
Dit incident heeft zich voorgedaan bij floret heren, in de T64, in het gevecht tussen Davids Gasilovskis (LAT) en Tommasa Lari (ITA). Het gevecht werd onmiddellijk stilgelegd door de scheidsrechter,
Krzysztof Borowski (DEN), de arts werd opgeroepen en de verwonding van Davids Gasilovskis werd als
licht beoordeeld. Het gevecht werd hernomen 5 minuten na het incident.
Tegelijkertijd werden de floret en het masker in beslag genomen voor onderzoek. Het rapport van
Gianandrea Nicolai (ITA), afgevaardigde van de SEMI commissie geeft aan:
- dat de treffer op normale wijze werd toegebracht, zonder gewelddadigheid, zonder bruutheid
- dat de kling van de floret niet gebroken is
- dat geen enkele onregelmatigheid kon worden vastgesteld, noch op de floret, noch op het masker, die beiden gecontroleerd werden bij de materiaalkeuring
- dat op het ogenblik dat de kling werd teruggetrokken er een stuk Lexan is afgebroken en zo een
snijwond onder de neus van de atleet heeft veroorzaakt
Het betrokken masker werd overgemaakt aan Eduardo Dos Santos, voorzitter van de SEMI commissie, opdat hij alle nodige technische onderzoeken zou kunnen uitvoeren.
In afwachting van de conclusies van dit onderzoek, is besloten voorlopig de verplichting van
het dragen van een transparant masker op floret te schorsen voor alle wedstrijden van de FIE.
In bijlage vindt u de aanbevelingen voor het onderhoud van maskers, zowel die met traliewerk, als de
transparante.
Wij zullen u over verdere ontwikkelingen in deze zaak op de hoogte houden via
www.vlaamseschermbond.be.
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