Autofactor Bosch Open

Internationaal schermtoernooi 2019
Internationaal degen en sabel toernooi
Datum: 23 maart 2019
Adres: Sporthal De maaspoort
Marathonloop 1
5235 AA ’s-Hertogenbosch
Tel: 0031-736494222 M (0031) 640822335

Organisator: Schermclub den Bosch
Contactpersonen: Bosch.Open@schermclubdenbosch.nl
Deelname: Schermers uit binnen- en buitenland zijn van harte welkom.
Deelnemers uit Nederland kunnen zich aanmelden via www.Nahouw.net
Buitenlandse deelnemers kunnen zich aanmelden via
Bosch.Open@schermclubdenbosch.nl KNAS/FIE reglementen zijn van
toepassing.
Sluitingsdatum: Aanmelden (incl. scheidsrechters) is mogelijk tot en met
16 maart 2019.
Inschrijfgeld: € 17,50,- p.p. en dient vooraf bij de melding op de
wedstrijddag betaald te worden. Het is mogelijk om aan meerdere
categorieën deel te nemen. Voor deelname aan de tweede categorie dient
vooraf € 15,00 p.p. extra betaald te worden.
Wedstrijdschema: Het wedstrijdschema zal vóór aanvang van elk wapen
bekend worden gemaakt en is afhankelijk van het aantal deelnemers per
wapen, per leeftijdscategorie. Bij inschrijving van 4 of <4 schermers op
een wapen komt deze wedstrijd te vervallen, daarover wordt vooraf per
Email geïnformeerd. De Technische Directie behoudt zich het recht voor
om de wedstrijdformules aan te passen afhankelijk van het aantal
inschrijvingen of van de omstandigheden ter plaatse.
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Scheidsrechters: Iedere vereniging levert vanaf 4 deelnemers 1
scheidsrechter, vanaf 8 deelnemers per vereniging 2 scheidsrechters voor
de gehele wedstrijddag. Tijdig aanmelden van de scheidsrechter(s)
voorkomt het opleggen van de verplichte tegemoetkoming per vereniging.
Vanaf de 5e deelnemer € 30,- en vanaf de 9e deelnemer € 60,-, welke in
rekening zal worden gebracht.

Materiaalverkoop/reparatie: Voor en tijdens de wedstrijd is er de
gelegenheid tot koop en reparatie van materiaal.
Aansprakelijkheid: Schermclub Den Bosch is niet aansprakelijk voor
eventuele ongevallen, beschadigingen en/of andere calamiteiten van
welke aard dan ook.

Informatie: De laatste updates en informatie kunt u terugvinden via;
www.Nahouw.net
De vermelde starttijden zijn slechts een indicatie, het definitieve
wedstrijdschema wordt uiterlijk 16 maart 2019 gepubliceerd, afhankelijk
van het aantal deelnemers per wapen per categorie.
Categorieën dames en heren kunnen worden samengevoegd.

Wij hopen u op ons toernooi te mogen begroeten!

