
NIEUW Equipe met sets!

De 3 Musketiers, Lancelot, en Merkur Kleve nodigen je uit
voor het Waal Rijn Equipe Toernooi op floret.

Ontwikkeling en plezier staan centraal tijdens de WR

Toernooien. Daarvoor hebben wij een nieuw equipe

systeem ontwikkeld. Hoe dit precies werkt staat

hieronder beschreven. Kijk ook op wrtoernooien.nl.

Planning WR Toernooien

Wanneer Waar Wie Waar

Zondag 16 okt ‘22 Arnhem Kuikens t/m Senioren Olympus 25, 6832EL Arnhem

Zondag 11 dec ‘22 Arnhem EQUIPE Pupillen t/m Senioren Olympus 25, 6832EL Arnhem

Zondag 19 mrt ‘23 Kleve Kuikens t/m Senioren Flandrische Str.  47533 Kleve

Zondag 21 mei ‘23 Nijmegen Kuikens t/m Senioren Zwaluwstr. 200, 6541NP Nijmegen

Het WR set-systeem voor equipe
Een equipe (team) bestaat uit drie schermers. In het WR set-systeem speel je 3 sets tot 15 punten, in plaats van in
een keer tot 45 punten, zoals met een gewone equipe ontmoeting.

Net als in een gewone equipe ontmoeting wordt er een estafette-systeem gebruikt met stapjes van 5 punten. Ook
de volgorde van de partijen ligt vast. Anders dan bij een gewone equipe ontmoeting eindigt iedere set met 15
punten. Na 3 sets wint het team met 2 of 3 gewonnen sets.
Om de laatste set altijd interessant te houden, is in ons wedstrijdsysteem een gewonnen wedstrijd met 3-0 meer
waard dan een gewonnen wedstrijd met 2-1.

De volgorde van partijen is zo bepaald dat in een ontmoeting iedere schermer een keer de set begint, een keer de
tweede partij schermt en een keer de set afsluit. Onderaan dit document staat een voorbeeld van het
scoreformulier.



Equipe 2022-2023

Wanneer: Waar:

Zondag 11 december 2022 Olympus 25, 6832 EL Arnhem

Categorie Geboortejaar Appèl Start Einde

Floretisten vanaf pupillen t/m senioren kunnen
een team vormen. Teams kunnen dus bestaan
uit schermers van gemixt geslacht en leeftijd.
Deelnemers van verschillende clubs mogen ook een team vormen.

2010 en ouder 10.00-10.15 11.00 17.00

Materiaal eisen Vest en Broek Ondervest Masker E-keellap Kling

350NW 800NW 350NW Ja max.5

Wedstrijdsysteem

Voor iedere gewonnen set krijg je een punt, plus een extra punt als je team de ontmoeting wint. Een gewonnen
ontmoeting met 3-0 in sets levert dus 3+1=4 punten op.
Iedere ronde wordt er een tegenstander geselecteerd met een zo gelijk aantal punten als mogelijk. Dit betekent
dat in principe winnaars tegen winnaars gaan, en verliezers tegen verliezers. Na 4 of 5 ronden is de winnaar het
team met het meeste aantal punten.
Dit systeem is een variant op het Zwitserse systeem dat bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in de schaaksport. Bij dit systeem komen
tegenstanders van vergelijkbaar niveau elkaar eerder tegen dan in wedstrijdsystemen meer gebruikelijk in de schermsport.

Prijzen

De beste 3 equipes krijgen een medaille. Daarnaast is er ook een originaliteitsprijs. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar teamnaam, yell, aankleding en uitstraling. Alle teams krijgen de mogelijkheid zich te presenteren
tijdens het toernooi.

Inschrijven
Inschrijven minimaal een week voor de wedstrijd via
info@wrtoernooien.nl. Vermeld namen van de deelnemers
en eventuele teamnaam. Teams mogen bestaan uit
schermers van verschillende clubs. Inschrijfgeld van €40 per
team contant betalen op de wedstrijd.

Jureren
Ontmoetingen worden onderling gejureerd.

mailto:info@wrtoernooien.nl


Teams

Equipe: Equipe:

Teamcaptain: Teamcaptain:

1. 5.

2. 6.

3. 4.

R. R.

Set 1

Tot Naam Touche Score Score Touche Naam Tot

5 1. 5. 5

10 2. 6. 10

15 3. 4. 15

Set 2

Tot Naam Touche Score Score Touche Naam Tot

5 3. 6. 5

10 1. 4. 10

15 2. 5. 15

Set 3

Tot Naam Touche Score Score Touche Naam Tot

5 2. 4. 5

10 3. 5. 10

15 1. 6. 15


