
   
 

Veteranen Competitie 2e Ferrum Vetus 2020  
 

Wageningen, zondag 11 oktober 2020 
Organisatie: La Prime en taakgroep Veteranen KNAS.  
 
Deelname: Schermers geboren in 1980 of eerder kunnen deelnemen. Er wordt niet geschermd in leeftijdcategorieën. Naast de 
schermers uit de veteranencategorie, mogen ook senioren deelnemen, behalve wanneer zij behoren tot de eerste dertig 
schermers van de ranglijst in de seniorenklasse. Jeugd en junioren onder de leeftijd van 20 jaar worden niet toegelaten. 
 
Wapen: Floret - Degen - Sabel (Heren/Dames) Bij onvoldoende aanmeldingen bij dames en/of heren worden de heren en 
dames samengevoegd.  
 
Deelname: Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS, de FIE of van een bij de FIE aangesloten schermbond van een 
ander land. De Futuri (senioren) worden alleen toegelaten tot het toernooi indien zij niet bij de eerste dertig plaatsen van de 
vigerende ranking zijn geklasseerd (peildatum 1 januari 2020). Jongeren onder de leeftijd van 20 jaar hebben geen toegang 
tot dit toernooi. 
 

Locatie: Sportcomplex De Vlinder, Hollandseweg 7B, 6706 KN Wgeningen  
 
Telefoonnummer van de organisatie op de dag van het toernooi: +31 6 53533980 [Christian Jansen] (ook via Whats-
app) 
 
Competitie Toernooi:  
Het toernooi wordt meer 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 ontvangen de eerste geplaatste man/vrouw per wapen de overall 
wisseltrofee.  
Daarnaast ontvangen de beste man en vrouw per leeftijdscategorie en per wapen prijs. Op de eerste wedstrijd van het nieuwe 
jaar zullen de prijzen uitgereikt worden.  
 
Aanvang: voor alle wapens  
10.00 Appèl 
10.30 Scratch 
10.45 Aanvang 
 
Inschrijfgeld: € 15.00 p.p.per wapen van deelname en dient bij voorkeur bij de inschrijving via de Nahouw of uiterlijk op 
de wedstrijddag, voorafgaand aan het appèl betaald te worden.  
 
Inschrijving:  
Inschrijving via de vereniging, bij voorkeur via Nahouw.net. Mocht dit op onoverkomelijke problemen stuiten, dan kan de 
aanmelding door de vereniging per e-mail worden gedaan aan FV@KNAS.nl (wedstrijdorganisatie). Vermeld hierin: naam, 
geboortedatum, wapen, bondsnummer, e-mail adres van de inschrijver. 
  
Inschrijvingen dienen uiterlijk 7 oktober 2020 binnen te zijn.  
 
Uitrusting en eisen : conform reglement: KNAS, zie https://www.knas.nl/node/3386 verplicht: dubbele maskerbevestiging, 
optioneel: maraging sabelkling en transparante stekkers aan lichaamsbedrading).  
 
Wedstrijdschema:  
Wedstrijdschema is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij inschrijving van minder dan 4 schermers op één wapen zal de 
wedstrijd op dat wapen niet worden geschermd. Indien van toepassing krijgen ingeschrevenen hiervan bericht als er bij de 
FV-organisatie een e-mail adres bekend is.  
 
Jurering:  
Er wordt door de deelnemers zelf gejureerd, tenzij gecertificeerde scheidsrechters beschikbaar zijn. Voor sabel hebben we dit 
keer Etienne van Cann en Nico Speelman bereid gevonden om te jureren.  
 
Algemeen:  
Van ongeveer 12.30 tot 13.30 lunchpauze. Er is een kantine, waar de nodige voeding en drank verkrijgbaar is. 
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade. Deelnemers aan het toernooi 
conformeren zich hier automatisch aan. 

Het betaalde inschrijfgeld van 15 maart wordt doorgeschoven naar deze wedstrijd. Mocht iemand dubbel betaald hebben dan 
wordt dit op de wedstrijddag gecorrigeerd. 


