
INTERNATIONAAL  VETERANENSCHERMTOERNOOI  VETCUP 2017

Alkmaar - 19 November 2017

De VetCup is open voor rolstoelschermers. Het toernooi zal volledig geïntegreerd verschermd worden.

Dit houdt in : Valide - Valide = Partij op loper
Valide - Rolstoelschermer = Partij in rolstoel
Rolstoelschermer - Rolstoelschermer = Partij in rolstoel

Er zal geschermd worden in de onderstaande 4 leeftijdscategorieën :
A) geboortejaar 1968 - 1977
B) geboortejaar 1958 - 1967
C) geboortejaar 1948 - 1957
D) geboortejaar 1947 en eerder

Alle deelnemers dienen aangesloten te zijn bij de K.N.A.S. of bij de schermbond van een ander land.
 
Locatie : Sportcomplex De Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar (+31 6 51 78 35 16)

Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT te bereiken op : 06 - 12 65 05 20 

Wedstrijdschema
Het wedstrijdschema zal voor aanvang van elk wapen bekend worden gemaakt en is afhankelijk van het aantal
deelnemers per wapen en per leeftijdscategorie. Bij inschrijving van 4 of minder schermers op één wapen zal
de wedstrijd op dat wapen niet worden geschermd. 

Voorlopig Tijdschema

Degen Dames en Heren 19-11-2017 - 09:00 Appel / 09:30 Scratch / 10:00 Aanvang
Floret Dames en Heren 19-11-2017 - 12:00 Appel / 12:30 Scratch / circa 13:00 Aanvang
Sabel Dames en  Heren 19-11-2017 - 15:00 Appel / 15:30 Scratch / circa 16:00 Aanvang

Inschrijven
Verenigingen kunnen inschrijvingen per e-mail via de Nahouw bij ; wedstrijdzaken@knas.nl
K.N.A.S. Wedstrijden, Tel: 079 - 3166541 // Mob: 06 - 26062335

Hierbij vermelden : verenigingsnaam, contactpersoon, telefoonnummer en per deelnemer ; achternaam,
voornaam, lidmaatschapsnummer, geb-datum, m/v en wapen. 

De inschrijvingen dienen op 15 November 2017 binnen te zijn. (svp 1 inschrijving per vereniging!)

Inschrijfgeld
Het inschijfgeld bedraagt EUR 15,-- p.p. en dient bij de melding op de wedstrijddag betaald te worden.

Scheidsrechters : Deze worden door de K.N.A.S. uitgenodigd.

Algemeen
Kleding- en Materiaaleisen volgens de geldende K.N.A.S. richtlijnen.

De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de betreffende
deelnemer. Deelnemers aan het toernooi conformeren zich hier automatisch aan.

K.N.A.S. Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten
Oscar Kardolus


