
Don Quichote Jubileumtoernooi

Dit jaar bestaat NSSV Don Quichote 75 jaar en om deze reden willen wij u graag op zondag 15

oktober 2017 uitnodigen voor het Don Quichote Jubileumtoernooi.

Datum: 15 oktober 2017

Locatie: Radboud Sportcentrum, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ, Nijmegen.

Informatie over de bereikbaarheid van het Radboud Sportcentrum is te vin-

den op de site van het Radboud Sportcentrum:

http://www.ru.nl/sportcentrum/menu-0/contact/

Tijdschema: Wapen Appèl Scratch Aanvang

Degen heren 08:30 08:45 09:00

Degen dames 09:00 09:15 09:30

Floret heren 09:30 09:45 10:00

Floret dames 10:00 10:15 10:30

Sabel heren 10:30 10:45 11:00

Sabel dames 11:00 11:15 11:30

Wij proberen de finales van de verschillende wapens na elkaar plaats te laten

vinden, maar als wij verwachten dat de wachttijd oploopt tot meer dan een

uur, zullen we de betreffende finales eerder plaats laten vinden.

Inschrijfgeld: e 15,00 voor Nederlandse deelnemers, e 7,50 voor buitenlandse deelnemers.

Inschrijvingen: Uiterlijk zondag 8 oktober 2017

Inschrijving is mogelijk via de nahouw (www.nahouw.net) of via

nssv.don.quichote@gmail.com. Hierbij vermelden: vereniging, contact-

persoon, telnr, achter- en voornaam schermer(s), wapen, geboortedatum en

m/v.

Reglementen: Het toernooi zal verschermd worden volgens de reglementen van

de KNAS. De uitrusting dient te voldoen aan de materiaaleisen

van de KNAS. De reglementen van de KNAS zijn te vinden op:

https://www.knas.nl/wedstrijd_reglementen

Aansprakelijkheid:De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of zoekraken van eigendommen

berusten geheel bij de betreffende deelnemer.

Algemeen: Het Don Quichote Jubileumtoernooi is een kwalificatietoernooi voor het Ned-

erlands Kampioenschap Schermen 2018.

Tijdens het toernooi zal een stand van Leon Paul Duitsland aanwezig zijn

(https://www.leonpaulgermany.com/)

BBQ: Na het Don Quichote Jubileumtoernooi organiseren wij een barbecue

op het Radboud Sportcentrum. Opgeven hiervoor kan per e-mail via

nssv.don.quichote@gmail.com en dit dient uiterlijk 5 oktober ontvangen te

zijn. De kosten bedragen e 10,00 p.p. en dienen bij de inschrijving betaald

te worden.

Het Don Quichote Jubileumtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
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