
Het is de Delft Fencing Club en Schermvereniging Prometheus een genoegen u uit te nodigen voor het: 
 

 

5e Recreationele Delftse Tegeltjes Equipetoernooi 
Zondag 1 April 2018 

Unit Sport & Cultuur TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft 
www.delftsetegeltjestoernooi.nl 

 
 
Het betreft een recreationeel equipetoernooi op sabel voor nationale en internationale deelnemers. 
Deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS, de eigen landelijke schermbond, of dienen in het bezit te zijn 
van een geldige FIE licentie. 
 
Wedstrijdschema 
 

Categorie Appèl Scratch Aanvang 

Sabel Gemengd 12.30 13.00 13.30 

 
Het wedstrijdschema wordt op de dag zelf bepaald afhankelijk van het aantal equipes. Het equipe toernooi 
begint na het individuele Delftse Tegeltjestoernooi voor sabel. Het is dus mogelijk voor de schermers om aan 
beide toernooien deel te nemen. 
 
Een equipe kan bestaan uit 3-4 schermers (3 schermers en 1 reserve). De equipes mogen gemengd zijn en 
het is toegelaten om gelegenheidsequipes te vormen (leden van verschillende clubs). 
 
Details 
Datum:   Zondag 1 April 2018 
Locatie:   Unit Sport & Cultuur TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft (www.sc.tudelft.nl) 
Inschrijfgeld: € 30,- per equipe (contant te voldoen op locatie) Indien schermers ook deelnemen 

aan het individuele toernooi, wordt een korting van €5 per schermer toegepast, met 
een maximale korting van €15 per team  

Inschrijven: 

 E-mail:  info@delftsetegeltjestoernooi.nl 
Post:  Delft Fencing Club, Mekelweg 8, 2628 CD, Delft 
Dead-line Maandag 26 Maart 2018 

Uitrusting:  Het materiaal dient te voldoen aan de eisen gesteld door de KNAS 
Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel 

opgelopen tijdens het toernooi, noch voor verlies of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. 

 
De wedstrijdleiding is tijdens het toernooi telefonisch bereikbaar op +31682491963 
 
Jurering 
Wij vragen per equipe om een scheidsrechter aan te leveren. Aangezien de recreationele aard van dit 
toernooi, kan het voorkomen dat de deelnemers zelf moeten jureren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Regelement 
 
Bij het toernooi worden de nieuwe FIE regels aangehouden. Dit betekend de nieuwe afstand en tijd op sabel. 
En de maskerkabel voor Sabel moet tussen de 30cm en 40 cm zijn. Een opgerolde draad is niet toegestaan 
 
Routebeschrijving 
De Unit Sport & Cultuur (gebouw 37 op kaartje onderaan) bevindt zich op de campus van de Technische 
Universiteit Delft.  
 
Auto 
Komend uit de richting Rotterdam of Den Haag via A13 neemt u afslag 10 Delft-Zuid/TU Delft en houdt u de 
richting TU Delft aan. Onderaan de afslag slaat u rechtsaf de Schoemakerstraat op. Rijdend op de 
Schoemakerstraat neemt u de eerste afslag links (na ongeveer 150m). U houdt links aan en rijdt over de 
brug het parkeerterrein (Parking Sports) op. Aan het einde van de parkeerplaats ligt Unit Sport & Cultuur. 
 
Openbaar vervoer 
Unit Sport & Cultuur is ook bereikbaar per trein.  
- Station Delft-Zuid is het dichstbijzijnde station en ligt op circa 10 min loopafstand. 
- Het is ook mogelijk om via station Delft-Centraal te reizen. Vanaf hier is het ca. 25 min lopen naar Unit 

Sport & Cultuur. 
 
Voor de exacte vertrektijden, looproutes en actuele informatie kijkt u het best op  http://www.9292.nl/. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.9292.nl/


Gesponsord door: 
 

 
                            
 


