
 
 
Betreft: uitnodiging 25e DOM-toernooi     Utrecht, November 2017 

 
Beste schermers, 
 
Ook dit jaar organiseert schermvereniging Pallós weer het internationale DOM-toernooi. Wij willen u van 
harte uitnodigen om aan dit toernooi op zaterdag 7 en 8 april 2018 deel te nemen. 
 
Programma 

Zaterdag 7 april: Gemengd recreatief équipetoernooi op alle wapens (één wapen per équipe) 

Appèltijden:        Floret    09:00 – 09:30  
        Degen    10:00 – 10:30   

      Sabel   11:00 – 11:30   

Zondag 8 april: Individuele wedstrijden op sabel, floret en degen voor zowel dames als heren. 

Appèltijden:   Heren degen   08:30 – 09:00 
    Heren floret   09:00 – 09:30 
        Dames degen   09:30 – 10:00  
   Dames floret   10:00 – 10:30 

      Heren sabel   10:30 – 11:00 
 Dames sabel   11:00 – 11:30 

 
De individuele wedstrijd op zondag de 8e telt mee in de NK-kwalificatie.  
 
 

Locatie 

Het toernooi wordt evenals vorig jaar gehouden in Sportcentrum Galgenwaard, Herculesplein 341, te  
Utrecht. Vanaf het centraal station is het stadion goed te bereiken per bus, op loopafstand van het stadion 
kunt u gratis parkeren (zie routebeschrijving). De kosten van de parkeergarage zijn € 5,00 per dag. 

Inschrijving 

Inschrijving kan op de volgende manieren plaatsvinden: 
- Via internet  www.nahouw.net 
- Via e-mail:  domtoernooi@pallos.nl  

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u bellen met 06-37604877 (Evert-Jan Smit) 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 17,- per persoon voor het individuele toernooi en € 45,- per équipe, contant te 
voldoen op de dag van het toernooi. De inschrijftermijn sluit op woensdag 4 april. Te laat binnengekomen 
inschrijvingen kunnen gehonoreerd worden maar zullen worden verhoogd met administratiekosten à € 2,- 
per individuele schermer en € 5,- per équipe.  
 
Het is mogelijk om het inschrijfgeld via PIN of creditcard te betalen. 
 
Voor de individuele wedstrijd geldt dat verenigingen met vier of meer deelnemers (ongeacht wapen en 
geslacht) één scheidsrechter per vier deelnemers dienen af te vaardigen. Bij inschrijving zal er gevraagd 
worden aan de wedstrijdsecretaris welke scheidsrechter  mee komt namens de vereniging.  Als uw 
vereniging hieraan niet kan voldoen, behoudt Pallós zich het recht voor een sanctie op te leggen van 
€ 100,- per vereniging. Dit zal dan betaald moeten worden door de deelnemende schermers van de club. 
 
Wanneer er onvoldoende scheidsrechters beschikbaar zijn zal er aan de schermers gevraagd worden om 
onderling te jureren. 
 



 
 
 
Wedstrijdsysteem    
 
 
Op zaterdag wordt  een recreatief équipetoernooi geschermd, het doel van dit toernooi is zo veel mogelijk 
schermen in een ongedwongen atmosfeer. De enige beperking aan de samenstelling van het equipe is dat 
er ten minste 3 schermers hetzelfde wapen schermen. Op degen en floret wordt het Zwitserse systeem 
gebruikt dat ook in de schaaksport wordt gebruikt. In principe gaan na de eerste ronde de winnaars van de 
vorige ontmoeting tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar. Na 6 of 7 ronden zal de winnaar bekend 
gemaakt worden 
 
Op sabel zal er een poule unique geschermd worden, gevolgd door een eliminatie waarbij alle plaatsen 
worden uitgeschermd. 
 
Om het recreatieve element te benadrukken is ook dit jaar weer een prijs voor de beste équipenaam. Het is 
geen must maar het meebrengen van attributen om de naam te ondersteunen geeft meer kans in deze 
categorie. 
 
 
Op zondag worden 1 of 2 voorrondes worden geschermd gevolgd door een eliminatie zonder herkansing. De 
keuze tussen 1 of 2 voorrondes wordt bepaald na het appèl. Bij een lage opkomst voor dames sabel zullen 
de voorrondes sabel gemengd worden geschermd. 

   

Schermuitrusting: 

Deze dient te voldoen aan de KNAS en FIE eisen. De veiligheids- en materiaaleisen zijn te downloaden van 
de KNAS-site http://www.knas.nl. De organisatie behoudt zich het recht voor om schermers zonder correcte 
schermuitrusting uit te sluiten van de wedstrijd. 
 
Aansprakelijkheid: 
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen of voor (de gevolgen 
van) ongevallen tijdens de wedstrijd. Schermers nemen geheel op eigen risico deel. 
 
Lidmaatschap KNAS 
Lidmaatschap van de KNAS of andere nationale schermbond is voor deelnemers verplicht. Tijdens het 
inschrijven kan er om bewijs van inschrijving worden gevraagd. 

Materiaal 

Op beide dagen zal er een materiaalverkoop- en reparatiestand aanwezig zijn. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 7 en 8 april! 
Met sportieve groet, 
 
 
 
 
S.V. Pallos 

 


