Veteranen Competitie

2de Ferrum Vetum 2017
Arnhem Zondag 12 Maart 2017

Organisatie: Arnhemse Schermvereniging Scaramouche
en de taakgroep Veteranen Knas.
Schermers moeten in 1977 of eerder geboren zijn. Er wordt niet geschermd in leeftijd categorieën.
Wapen:
Floret - Degen - Sabel ( Heren /Dames) Bij onvoldoende aanmeldingen bij dames en/of heren worden de heren en dames
samen gevoegd.
Deelname:
Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS of van de schermbond van een ander land.
Locatie: Schermzaal: Olympus 11, 6832 EL Arnhem (Ingang tegenover de Rijnhal)

Tel: organisatie op de dag van het Toernooi: +31630017579
Competitie Toernooi:
Het toernooi wordt meerdere keren per jaar gehouden. Aan het eind van elk jaar (jan - dec) wordt een klassement opgemaakt
over de 4 beste resultaten van dat jaar. In het totale klassement ontvangt de eerste geplaatste man/vrouw per wapen de overall
wissel trofee. Daarnaast ontvangen de beste man en vrouw per leeftijdscategorie, per wapen een wisselprijs, met een
souvenir. Op de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar zullen de prijzen uitgereikt worden.
Aanvang:
Voor alle wapens
10:00 appel
10:30 Scratch ( definitief)
10:45 Aanvang
Inschrijving:
Inschrijving via de vereniging per e-mail aan Jan Somers: j.somers@schermenvenlo.nl
Inschrijvingen dienen uiterlijk op 7 maart 2017 binnen te zijn.
Inschrijfgeld: € 13.00 p.p en dient bij de melding op de wedstrijddag betaald te worden.
Uitrusting en eisen
Reglement: KNAS, zie http://www.knas.nl.
Wedstrijdschema:
Afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij inschrijving van minder dan 4 schermers op één wapen zal de wedstrijd op dat
wapen niet worden verschermd. Indien van toepassing krijgen ingeschrevenen hiervan bericht via het e-mail adres.
Jurering:
Er wordt door de deelnemers zelf gejureerd.
Algemeen:
Van ongeveer 13.00 tot 13.30 Lunchpauze met gratis kop soep voor de deelnemers, aangeboden door de organiserende
vereniging Arnhemse Schermvereniging Scaramouche
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade. Deelnemers aan het toernooi
conformeren zich hier automatisch aan.

