
                            

4 OUT OF 9 CHALLENGE 

2017 – 2018 

 

 

 

 
11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14 feb, 14 mrt, 11 apr, 9 mei en 13 jun 

Inschrijfgeld 18,- p.p. voor gehele competitie 

Schermzaal van Schermclub Den Bosch 

18:30  ontvangst, 19:00 aanvang  

Inschrijven via NAHOUW 

Poul unique



                            

 

 

 

Wie?  Degen schermers cadetten en ouder met een geldige Nationale Schermlicentie. Kleding en materiaal 
volgens de richtlijnen van de KNAS. 

Wat?  Een serie van 9 wedstrijden waarvan de beste 4 wedstrijden tellen voor het eindklassement. 

Waar?  Schermzaal Scherm Club Den Bosch, Marathonloop 7, Den Bosch 

Wanneer?  Elke 2e woensdag van de maand. Ontvangst vanaf 18:30, Aanvang 19:00 

2017 Okt. 11, Nov. 8, Dec. 13, / 2018 Jan. 10, Feb. 14, Mrt. 14, Apr. 11, Mei. 9, Jun, 13. Aansluitend aan 
laatste wedstrijd prijsuitreiking met smakelijke afsluiting. 

Op welke wijze?  Poule Unique max. 15 personen per poule, partijen van 3 min om 5 treffers. Alle leeftijden en 
meisjes/dames/jongens/heren gemengd. Bij meer dan 15 deelnemers worden meerdere poules 
gemaakt gebaseerd op leeftijd.  

Berekening van 
de punten 

 Elke treffer levert één punt op. Een gewonnen partij levert 10 extra punten op. Het aantal 
wedstrijdpunten wordt omgerekend naar een fictief aantal gespeelde partijen van 14. Dus maximaal 
210 punten per wedstrijd te verdienen. Laatste wedstrijd levert dubbele punten op. 

Prijscategorieën zijn: cadetten, junioren, senioren en veteranen (voor zowel meisjes/dames als 
jongens/heren), voor de 1e, 2e en 3e plaats. Bij een gelijke eindstand bepaald de laatste onderling 
gespeelde wedstrijd, waarbij de winnaar van die wedstrijd de betere eindklassering behaald. Indien 
geen onderling gespeelde wedstrijd, dan krijgt de schermer met de meest geschermde partijen de 
betere eindklassering. 

Scheidsrechters  Deelnemers jureren zelf, uitslagen worden genoteerd en door schermers ondertekend, waarna deze 
worden verzameld en door Schermclub Den Bosch worden verwerkt. Resultaten / tussenstanden, zullen 
via de website en Facebook van Schermclub Den Bosch worden gecommuniceerd. 

Inschrijven:  Inschrijven via Nahouw. Uiterlijk t/m de zondag voorafgaand aan de betreffende wedstrijd. 

Inschrijfgeld en 
betalen: 

 Inschrijfgeld voor deelname aan de competitie voor schemers die niet lid zijn van Schermclub Den Bosch 
is € 18,- De betaling voor de hele competitie, geschiedt voor aanvang van de 1e wedstrijd waaraan men 
deelneemt (contant). 

Verantwoor-
delijkheid 

 Alle deelnemers, toeschouwers en functionarissen nemen uitdrukkelijk deel op eigen verantwoording 
en op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is in geen enkel geval verantwoordelijk voor e.v.t. geleden 
schade van welke aard dan ook. 


