
Keizer Kareltoernooi 2022

NSSV Don Quichote heeft het genoegen u uit te nodigen om op zondag 6 februari 2022 deel te nemen

aan het 3e Keizer Kareltoernooi.

Datum: 6 februari 2022

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

Informatie over de bereikbaarheid van het Radboud Sportcentrum is te vinden

op de site van het Radboud Sportcentrum:

https://www.ru.nl/rsc/over-ons/contact/

Tijdschema: Let op: appèltijden dames floret en heren sabel zijn gewijzigd.

Wapen Appèl Scratch Aanvang

Degen heren 08:00 08:15 08:30

Degen dames 09:00 09:15 09:30

Floret heren 09:30 09:45 10:00

Floret dames 09:30 09:45 10:00

Sabel heren 11:00 11:15 11:30

Sabel dames 11:00 11:15 11:30

De volgorde en timing van de finales wordt bepaald door het DT.

Inschrijfgeld: e 17,50 via Nahouw en e 20,= bij aanmelding op 6 februari 2022

Inschrijvingen: Uiterlijk zondag 30 januari 2022

Inschrijving en betalen is mogelijk via de nahouw (www.nahouw.net). Inschri-

jvingen per e-mail worden ook geaccepteerd en kunnen gestuurd worden aan

keizerkareltoernooi@nssv-donquichote.nl. Hierbij vermelden: vereniging, con-

tactpersoon, telnr, achter- en voornaam schermer(s), geboortedatum en cate-

gorie.

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 Keizer Kareltoernooi is een kwalificatietoernooi voor het Nederlands Kam-

pioenschap Schermen 2022.

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

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

Coronaprotocol: Tijdens het Keizer Kareltoernooi zal er gewerkt worden volgens de op 6 februari

2022 geldende corona-regels van de Nederlandse Rijksoverheid, het NOC-NSF

en de KNAS. Mogelijk uitstel of afgelasting van het Keizer Kareltoernooi zal zo

spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Het Keizer Kareltoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://www.ru.nl/rsc/over-ons/contact/
http://www.nahouw.net
mailto:keizerkareltoernooi@nssv-donquichote.nl
https://www.knas.nl/wedstrijd_reglementen
https://www.leonpaulgermany.com/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
https://www.knas.nl/

