Veteranen Competitie

2e Ferrum Vetus 2021

Best, zondag 12 december 2021
Organisatie: S.V. En Garde (http://www.engardeschermen.nl/) en taakgroep Veteranen
KNAS.
Formeel is dit een veteranentoernooi maar onder bepaalde voorwaarden zijn ook Futuri welkom.
Veteranen: Dit zijn schermers geboren in 1981 of eerder. Er zal niet worden geschermd in leeftijdscategorieën.
Futuri: Dit zijn studenten en beginnende schermers die jonger zijn dan de veteranenleeftijd. Zij dienen aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
• Futuri moeten minimaal 19 jaar zijn. Hiermee bieden we leden van universitaire schermverenigingen een mogelijkheid om
deel te nemen.
• Futuri mogen niet bij de eerste dertig op de seniorenranglijst staan. Voor dames degen en floret geldt dat zij niet bij de
eerste twintig en voor de dames sabel niet bij de eerste tien op de seniorenranglijst mogen staan. Dit geldt uiteraard niet voor
veteranen die hoog in de seniorenranglijst gerankt zijn.
Bij onvoldoende inschrijvingen bij dames en/of heren worden de heren en dames samengevoegd.
Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KNAS, de FIE of van een bij de FIE aangesloten schermbond van een ander land.
Locatie: Sporthal Naestenbest, Sporthal B, Prinses Beatrixlaan 27, 5684 GJ Best
Telefoonnummer van de organisatie op de dag van het toernooi: +31 6 28 512 777 [Christian Jansen, nieuw nummer]
(ook via Whatsapp)
Competitie Toernooi:
Het toernooi wordt meerdere keren per jaar gehouden. Aan het eind van elk jaar (jan-dec) wordt een klassement opgemaakt
over de 4 beste resultaten van dat jaar. In het totale klassement ontvangen de eerste geplaatste man/vrouw per wapen de
overall wisseltrofee.
Daarnaast ontvangen de beste man en vrouw per leeftijdscategorie en per wapen een wisselprijs. Op de eerste wedstrijd van
het nieuwe jaar zullen de prijzen uitgereikt worden.
Aanvang: voor alle wapens
09.30 Appèl

10.00 Scratch
10.15 Aanvang
Inschrijfgeld: € 20.00 p.p. per wapen van deelname en dient bij voorkeur bij de inschrijving via de Nahouw of uiterlijk op
de wedstrijddag, voorafgaand aan het appèl betaald te worden.
Inschrijving:
Inschrijving via de vereniging, bij voorkeur via Nahouw.net. Mocht dit op onoverkomelijke problemen stuiten, dan kan de
aanmelding per e-mail worden gedaan aan FV@KNAS.nl (wedstrijdorganisatie). Vermeld hierin: naam, geboortedatum,
wapen, bondsnr. e-mail adres van de inschrijver.
Sluitingsdatum inschrijving: 10 december 2021.
Uitrusting en eisen: conform reglement: KNAS, zie https://www.knas.nl/node/3386
Wedstrijdschema:
Afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij inschrijving van minder dan 4 schermers op één wapen zal de wedstrijd op dat
wapen niet worden geschermd. Indien van toepassing krijgen ingeschrevenen hiervan bericht als er bij de FV-organisatie een
e-mail adres bekend is.
Jurering:
De organisatie doet zijn uiterste best om scheidrechters te rekruteren. In geval er te weinig scheidsrechters zijn, wordt er door
de deelnemers zelf gejureerd.
Algemeen:
Van ongeveer 12.30 tot 13.30 lunchpauze, deelnemers kunnen genieten van het aanbod in de kantine van Naestenbest.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade. Deelnemers aan het toernooi
conformeren zich hier automatisch aan.

