3e Schermtoernooi Alkmaar LUDUS ET GLADIUS
Internationaal toernooi op alle wapens
Datum: Zaterdag 20 april 2019
Adres: Sportcomplex De Meent Bauerfeind
Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar, +31 (0)72-5489310
Organisator: Schermvereniging HollandSchermen
Contactpersonen: svhollandschermen@gmail.com
Wedstrijdformule: Er zal volgens de KNAS reglementen geschermd worden in het hoofdtoernooi met poules en
eliminaties zonder herkansing. Ter aanvulling worden plaatsen uitgeschermd in een B- en eventueel een C-toernooi.
De definitieve formule zal voor aanvang bekend worden gemaakt.
Wedstrijdtijden:

Categorieën

Appèl

Floret & Degen: Benjamins* (U12) en Pupillen (U14) 08:00 uur
Floret: Kuikens* (U10)
08:00 uur
Sabel: Pupillen (U14)
10:30 uur
Degen: Senioren (2005 en ouder)
10:30 uur
Sabel & Floret: Senioren (2005 en ouder)
15:00 uur
* Klinglengte 0 (77 cm) en floretmasker met elektrische keellap.

Scratch

Start

Einde

08.45 uur
08.45 uur
10:45 uur
10.45 uur
15.15 uur

09.00 uur
09.00 uur
11:00 uur
11.00 uur
15.30 uur

15.00 uur
15.00 uur
15:00 uur
17.00 uur
21.00 uur

Prijzen: Dames en heren apart. Bij het hoofdtoernooi krijgen de beste 8 oorkondes. Er zijn prijzen voor 1e, 2e en de 2
halve finalisten. De beste 3 van de B en C competities krijgen oorkondes en de winnaars krijgen een prijs.
Inschrijven: Deelname is mogelijk voor schermers met KNAS licentie en buitenland. Deelnemers uit het binnenland
kunnen zich aanmelden via www.nahouw.net Deelnemers uit het buitenland kunnen zich aanmelden via
svhollandschermen@gmail.com
Sluitingsdatum: Aanmelden is mogelijk tot en met 16 april 2019
Betaling: Voor leden van de KNAS kost de betaling via www.nahouw.net €20,- . Betaling door leden van andere
schermbonden kan contant bij aankomst in de toernooilocatie en kost €20,-. Contante betaling door KNAS-leden
kost €25,-. 2x deelname €35,Scheidsrechters: De organisatie zal zelf scheidsrechters vragen en uitnodigen. Scheidsrechters krijgen een lunch
aangeboden en €40,- dagvergoeding, voor een volle dag jureren.
Materiaal verkoop/reparatie: Voor en tijdens de wedstrijd is er de gelegenheid tot koop en reparatie van
schermmateriaal. Dit wordt verzorgd door www.gladiusschermsport.nl
Aansprakelijkheid: Schermvereniging HollandSchermen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen,
beschadigingen, vermissingen en/of andere calamiteiten van welke aard dan ook.
Easterfencing schermstage
Schermers die de paasvakantie willen combineren met een trainingsstage bij Sv. HollandSchermen is er de
mogelijkheid om in de week voorafgaand en na het toernooi mee te trainen. Dit zal met name voor buitenlanders
geschikt zijn vanwege de vakantiedagen. Voor meer informatie, neem contact met Jeroen Divendal. E-mail
jdivendal@gmail.com
Meer informatie en de laatste updates zijn te vinden op de HollandSchermen Facebook event pagina, de
HollandSchermen Facebook pagina en de website www.hollandschermen.nl

