Randstadtoernooien
2020-2021
De schermverenigingen HollandSchermen,
SchermCentrum Amsterdam, Zaal Ter Weer, Tréville
en Zaal Amsterdam Zuid nodigen u uit voor
onderstaande wedstrijden op floret en sabel.
We hopen dat iedereen zo vaak mogelijk meedoet,
maar je kunt je per toernooi aanmelden. Individuele
toernooien via de Nahouw en equipewedstrijden per
mail.
De organisatie van de Randstadtoernooien huldigt
het standpunt dat het belangrijk is veel te schermen
in een kortere tijd, zodat wij zowel de kwantiteit als de
kwaliteit dienen. Op deze manier willen de
samenwerkende verenigingen u een aantrekkelijk
toernooi aanbieden.

Voor de jeugd heeft de deelname aan de
Randstadtoernooien een rol bij het opleiden van
jeugd en talentontwikkeling. De rol van de ouders is
bij het nastreven van dit doel van essentieel belang.
Voor iedereen gelden daarom in onderstaand stuk
beschreven richtlijnen. U wordt uitgedaagd deze tot u
te nemen.
Het Randstadtoernooi brengt een eigen ranglijst uit,
zie onze Facebook-pagina.
Wij zijn trots op onze winnaars uit het verleden: o.a.
Eline Rentier, Daniël Giacon, Quincy Dualeh, Job de
Ruiter en Daan Weber; allen meervoudig EK en WK
deelnemers voor Nederland.

In verband met corona is het nog niet mogelijk om het hele seizoen goed te
plannen. Voor de editie van 20 september zullen we de juiste maatregelen
treffen om het toernooi goed te laten verlopen.

Wedstrijdformules en prijzen
Ochtend: categorieën floret
 Kuikens (2011 en jonger) elektrisch gemengd.
 Benjamins (2010 & 2009) elektrisch gemengd.
 Pupillen (2008 & 2007) elektrisch gemengd.
 Wedstrijdsysteem: poule (separatie per club) en
daarna eliminaties. Iedereen schermt na de poule
de eliminaties helemaal uit als de tijd dat toestaat.
 Iedereen krijgt een oorkonde. De beste 4 een
medaille.
Randstadbeker en ranglijst
Iedere wedstrijd van de competitie krijgt de winnaar per
categorie een wisselbeker mee naar huis.
Van de resultaten wordt een ranglijst samengesteld.

Ieder seizoen krijgt de nr 1 van de ranglijst zijn naam in
e
de wisselbeker gegraveerd . Punten wisselbeker: ind 1
e
e
e
e
e
e
35, 2 30, 3 25, 5 20, 6 18, 7 16, 8 14,
e
10,9,8,7,6,5,4,3, 17e enz 2 pnt 32 1 pnt. Alle
Deelnemers equipewedstrijd 18 punten. De beste vier
resultaten tellen mee.
Middag: Floret gem. & Sabel gem.
 Poule-unique t/m 12 deelnemers/sters, bij meer
deelnemers meerdere poules, iedereen plaatst zich
voor het tableau.
 Hoofdtableau tot 15 treffers, uitschermen om 10
treffers.
 De beste 4 (gemengd) krijgen een medaille.

Organisator: Randstad

Randstad-

1e Adriaan Pauwtoernooi
Zondag 20 september 2020
Floret Kuikens gemengd
Floret Benjamins gemengd
Floret Pupillen gemengd

Appèl 8.45-9.00 uur
Appèl 8.45-9.00 uur
Appèl 8.45-9.00 uur

Start 9.30uur
Start 9.30uur
Start 9.30uur

Einde 13.30uur
Einde 13.30uur
Einde 13.30uur

Floret Senioren (Cad+)
Sabel Senioren (Cad+)

Appèl 13.15-13.30 uur
Appèl 13.15-13.30 uur

Start 14.00uur
Start 14.00uur

Einde 18.00 uur
Einde 18.00 uur

Locatie
Sportplaza Groenendaal Heemstede, Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede

Inschrijven
Inschrijven en betalen via Nahouw €17,50 voor 16 september 2020. of €20 contant te betalen op de wedstrijd.
Inschrijfgeld retour indien afmelding per mail aan gladiusschermsport@gmail.com voor 9.00 uur op de
wedstrijddag. Scheidsrechters worden door de organisatie uitgenodigd.

Materiaaleisen
Deze wedstrijd is een officiële KNAS-wedstrijd en de materiaaleisen zijn daarom conform die welke door de KNAS
zijn gesteld. Kijk voor meer informatie op www.knas.nl.

Materiaalverkoop
Tijdens de wedstrijd is er gelegenheid om materiaal aan te
schaffen. Als u zeker wilt zijn of het gezochte artikel aanwezig is,
neem dan contact op met Marijn de Jong:
gladiusschermsport@gmail.com of 06-20746682.

