
                            
 
 

 Namens SVTA nodigen wij jullie van harte uit voor het 
 
 

          47e Wapen van Vlagtwedde 
                Internationaal florettoernooi voor alle categorieën 
 
 

Datum:  zaterdag 10 en zondag 11 november 2018 
 

Locatie: Sporthal Ter Apel 
                Heemker akkerstraat 6 
                9561 KD  Ter Apel 
                 
Programma : 

                 zaterdag 10 november 
                 dames/ heren cadetten: appél 9.00 uur – aanvang 9.30 uur 
                                                 (2002-2003-2004)         

                 dames/heren senioren: appél 10.30 uur – aanvang 11.00uur 
                                         (1998- en eerder) 

                 dames/heren benjamins: appél 12.00 uur – aanvang 12.30 uur 

                                         (2007-2008) 
                          

                 zondag 11 november 
                 dames/heren kuikens en pupillen: appél 9.00 uur – aanvang 9.30 uur 
                                  (2009- en later)  (2005-2006) 

                 dames/heren junioren: appél 10.00 uur – aanvang 10.30.uur 
                                        (1999-2000-2001) 

 
Inschrijvingen:via e-mail: wapenvanvlagtwedde@hotmail.com  of Nahouw. 
Informatie ook via Facebook: Wapen van Vlagtwedde 
 

 

mailto:wapenvanvlagtwedde@hotmail.com


Inschrijfgeld: 16,00 euro – voor meerdere categorieën – 28,00 euro 

Om het toernooi verloop niet onnodig te hinderen mag men maximaal voor 2 
categorieën inschrijven.  
Per 4 deelnemers dienen verenigingen een scheidsrechter af te vaardigen of 
een boete van 100 euro te betalen.  
 

Sluiting inschrijving: woensdag 7 November 2018 
 
Wedstrijdsysteem is afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
 

Reglement: Het FIE en KNAS reglement zijn van toepassing. 

 

 
 
Let op: het elektrisch masker geldt voor alle categorieën! 

 
Voor Benjamins/Kuikens is het verplicht om met 'miniwapens' te schermen, 
tenzij ze deelnemen met het Pupillen toernooi. 
 
In verband met de veiligheid van de deelnemers zullen de scheidsrechters er 
consequent op toezien dat de kleding van de schermers volledig voldoet 

aan de eisen van de leeftijdscategorie waaraan deelgenomen wordt.  
Schermers met kleding die niet volledig aan die veiligheidseisen voldoet 
kunnen helaas niet deelnemen. 
 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen door 

derden, deelname is geheel op eigen risico. 
EHBO is aanwezig.  
 

Er is een materiaalstand van de firma AS Sport / Adam Robak aanwezig.  
 
De reservering en de betaling voor het diner op zaterdagavond moeten 
uiterlijk voor 10 november 12.00 binnen zijn. Aanmelding na 12.00 is niet meer 
mogelijk. 


