Stichting Internationaal

Schermtoernooi Amsterdam

SISTA nodigt u van harte uit deel te nemen aan het:

29e SISTA-SFZ Internationaal
Schermtoernooi in Amstelveen
Zaterdag 15 oktober 2022
Heren Floret – FIE Wereldbeker-Satelliet

LOCATIE (NIEUW)
Emergohal
Langs de akker 3,
1186 DA Amstelveen

Wedstrijdschema
Zaterdag				

Heren Floret

Plaats				
				

Emergohal Langs de akker 3
1186 DA Amstelveen

Categorie				Appèl
Heren Floret				
08:30 am tot 09:00 am

start 09:30 am

Het toernooi wordt op zaterdag & zondag afgesloten met een Grand Finale. Er zijn aantrekkelijke
prijzen beschikbaar voor de winnaars.

Voor actuele openingstijden zaal en tijden
wapencontrole bezoek onze facebookpagina:
SISTA international fencing tournaments Amsterdam

DANIEL

COACHING

Stichting Internationaal

NIVARD

Schermtoernooi Amsterdam

Wedstrijdformule

Conform FIE-regelement

Inschrijfgeld
Heren Floret
Euro 40,				
Uitrusting	
De uitrusting van alle deelnemers dient te voldoen aan de eisen van
de FIE. Een materiaalstand zal aanwezig zijn. De uitrusting van de
deelnemers aan het Heren Floret toernooi, wordt gecontroleerd volgens
de geldende FIE-regels. ( Vest en Masker )
Materiaalcontrole

Vrijdag: 20:00 - 22:00. Zaterdag 08:00

	“Let op: art t.170.1 bepaalt dat elke schermer in elke partij (poule en
eliminatie) naam en nationaliteit op zijn vest moet dragen. Heeft hij die
niet, dan wordt hij van de wedstrijd uitgesloten. art t.170.1 bepaalt dat
elke schermer in elke partij (poule en eliminatie) het nationale logo op
beide pijpen van zijn broek moet dragen.
Aansprakelijkheid	SISTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies
of schade aan materiaal.
Voor meer informatie www.sistacup.nl / sistacup@gmail.com
Inschrijvingen	
Inschrijvingen voor de FIE Satelliettoernooien, Heren Floret, lopen via de
KNAS. Schermers dienen zich via hun vereniging bij KNAS-Internationaal
te melden. KNAS-Internationaal hanteert een aanmeldtermijn van 4
weken. NOTA BENE: KNAS/SISTA accepteren geen inschrijvingen na
deze datum voor de FIE Satelliettoernooien.
FIE Covid-19 Regels	Mondkapje verplicht. Alleen niet bij eten schermen of trainen. Deelnemers
moeten bij inschrijven een Negatieve PCR of RAT test niet ouder als 72
uur laten zien.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten!
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