
 

 
INTERNATIONAAL VETERANENSCHERMTOERNOOI VETCUP 2018 

 
Roermond (Herten) - 18 november 2018 

 
 

De KNAS organiseert in samenwerking met sv Elan Roermond de VetCup 2018. 

 

Er wordt geschermd in 2 leeftijdscategorieën: 

- geboortejaar 1959 - 1978 (A+B) 

- geboortejaar 1958 en eerder (C+D) 

Daarnaast is er voor dames en heren een klassement over 3 wapens. 

 

Alle deelnemers moeten aangesloten zijn bij de KNAS of bij de schermbond van een ander land.  

 

De VetCup is open voor rolstoelschermers. Het toernooi zal volledig geïntegreerd verschermd worden. Dit betekent dat partijen 

tussen een valide schermer en een rolstoelschermer in rolstoelen worden verschermd. 

 

Locatie 

Sporthal Herteheym  

Putkamp 6  

6049 AK Herten-Roermond 

Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT te bereiken op 06 - 12 65 05 20.  

 

Wedstrijdschema  

Het wedstrijdschema zal voor het begin van elk wapen bekend worden gemaakt en is afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Bij inschrijving van 4 of minder schermers op één wapen wordt de wedstrijd niet geschermd. Dames en heren en/of 

leeftijdscategorieën kunnen worden samengevoegd. 

 

Voorlopig tijdschema  

Categorie Appel Scratch 
Degen Dames en Heren 09:00 uur 09:30 uur 
Floret Dames en Heren 12:00 uur 12:30 uur 
Sabel Dames en Heren 15:00 uur 15:30 uur 

 

Inschrijven  

Nederlandse verenigingen kunnen deelnemers alleen via Nahouw inschrijven. Buitenlandse verenigingen bij voorkeur ook via 

Nahouw. Als dat niet kan, per mail: wedstrijdzaken@knas.nl. Hierbij vermelden: verenigingsnaam, contactpersoon, 

telefoonnummer en van elke deelnemer achternaam, voornaam, lidmaatschapsnummer, geboortedatum, geslacht en wapen. 

De inschrijving sluit op woensdag 14 november om 23.59 uur. 

 

Inschrijfgeld  

Het inschrijfgeld is € 15 en kan vooraf via Nahouw betaald worden. Betalen in de zaal (contant of per pin) kan ook. Voor 

deelname aan meer categorieën hoeft geen extra inschrijfgeld betaald te worden. Betaal in dat geval niet vooraf via Nahouw. 

 

Scheidsrechters 

De KNAS nodigt scheidsrechters uit.  

 

Algemeen  

Kleding- en materiaaleisen volgens de geldende KNAS-richtlijnen. De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of het zoekraken 

van eigendommen berusten geheel bij de betreffende deelnemer. Deelnemers aan het toernooi conformeren zich hier 

automatisch aan.  
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