
SISTA  nodigt u van harte uit deel te nemen aan 

35ste Internationale Florettoernooi van Amsterdam
20de Internationale Degentoernooi van Amsterdam
02de Internationale Sabeltoernooi van Amsterdam

Stichting Internationaal

Schermtoernooi Amsterdam

Zondag 27 februari 2022
 
Wedstrijdschema dames en heren individueel floret Sabel & degen 

Plaats     Sporthallen Zuid Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam

Tijdschema Wapen Appèl   Scratch Aanvang 
  
 Heren degen  8:00       8:30  9:00 
 Heren floret  8:30 9:00 9:30
 Dames degen 10:00 10:30 11:00
 Dames floret  10:30 11:00 11:30
 Heren sabel  11:00 11:30 12:00
 Dames sabel 11:30 12:00 12:30

 
  Het toernooi wordt op zondag afgesloten met een Grand Finale. Voor de Grand-Finalisten zijn  

aantrekkelijke prijzen beschikbaar. 
 
Inschrijfgeld   Euro 25  bij betaling via nahouw of
 
Uitrusting     Uitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen van de KNAS. 
 
Aansprakelijkheid    SISTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materiaal en lichamelijk letsel toegebracht 

tijdens het toernooi. 

Inschrijving per email sistacup@gmail.com
Inschrijving online http://nahouw.net
Voor meer informatie http://sista-tournament.nl en https://www.facebook.com/sistacup/

Inschrijvingen dienen uiterlijk 23 februari 2022 bij het wedstrijdsecretariaat bekend te zijn. 
 
Per 4 deelnemers van één vereniging dient een scheidsrechter afgevaardigd te worden. Indien hieraan niet 
wordt voldaan, behoudt de organisatie zich het recht voor de inschrijving niet te accepteren, of de desbetreffende 
vereniging Euro 50,- in rekening te brengen. 
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Stichting Internationaal

Schermtoernooi Amsterdam

Corona regels:

Schermers & Corana toegang bewijs
• Iedereen boven de 18 dient de QR code te laten zien bij binnen gaan van de zaal.

Publiek & Corana toegang bewijs
• Iedereen boven de 18 dient de QR code te laten zien bij binnen gaan van de zaal. 

Mondkapjesplicht
• Iedereen heeft een mondkapje op als hij zich in de zaal verplaats. 
• Tijdens het schermen mag het mondkapje af. 

Publiek
• Het publiek neemt plaats op de tribune op 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Publiek mag niet in de zaal
• Bij verplaatsen naar de wc of kantine heeft publiek een mondkapje op
 

 
 Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten. 


