Convocatie Ferrum Vetus Equipe
Barendrecht 5 november 2022
Organisatie: SchermAcademie Zaïr Rotterdam i.s.m. VeteranenCommissie KNAS
Dit toernooi is het eerste equipe-toernooi dat onder de Ferrum Vetus vlag wordt gehouden.
Beperkingen:





Op degen kunnen maximaal 18 teams inschrijven
Op floret kunnen maximaal 6 teams inschrijven
Op sabel kunnen maximaal 6 teams inschrijven
Om een zinvolle equipewedstrijd te kunnen schermen, is een minimum van 4 teams
noodzakelijk

Het doel van dit toernooi is zo veel mogelijk schermen in een ongedwongen atmosfeer. De enige
beperking aan de samenstelling van de equipe is dat er ten minste 3 veterane schermers op
hetzelfde wapen schermen. Op elk wapen wordt het Zwitserse systeem gebruikt dat ook in de
schaaksport wordt gebruikt. Daarbij gaan ná de eerste ronde (random seeding) de winnaars van de
eerste ontmoeting tegen elkaar en ook de verliezers schermen dan tegen elkaar. Na 4 of 5 ronden zal
de winnaar bekend worden gemaakt.

Inschrijving:
Alle deelnemers moeten individueel inschrijven via Nahouw. Team captains worden verder verzocht
de samenstelling van hun team per e-mail aan ons bekend te maken (FV@KNAS.nl).

Kosten:
Kosten worden berekend per individuele deelnemer: €17,50

Individuele inschrijvers worden door de wedstrijdleiding samengevoegd in teams. Zij ontvangen
een bericht over de indeling.
Om de wedstrijd op een wapen te kunnen laten plaatsvinden, zijn minimaal vijf teams nodig. Bij
minder dan vijf teams wordt op dat wapen niet geschermd. De inschrijfgelden worden dan door de
KNAS terug vergoed. De Ferrum Vetus organisatie coördineert dit met de KNAS.

Voorlopig tijdschema:
Wapen
Degen (m/v)
Sabel (m/v)
Floret (m/v)

Appèl
09:00 uur
10:30 uur
10:30 uur

Scratch
09:15 uur
10:45 uur
10:45 uur

Start
09:30 uur
11:00 uur
11:00 uur

Locatie:
Sporthal Waterpoort, Middeldijkerplein 9, 2993 DL Barendrecht (NL)

Schermuitrusting:
Deze dient te voldoen aan de KNAS- en FIE-eisen. De veiligheids- en materiaaleisen zijn te downloaden van de KNAS-site http://www.knas.nl. De organisatie behoudt zich het recht voor om
schermers zonder correcte schermuitrusting uit te sluiten van de wedstrijd.

Aansprakelijkheid:
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen of voor (de
gevolgen van) ongevallen tijdens de wedstrijd. Schermers nemen geheel op eigen risico deel.

Lidmaatschap KNAS:
Lidmaatschap van de KNAS of andere nationale schermbond is voor deelnemers verplicht. Tijdens het
inschrijven kan er om bewijs van inschrijving worden gevraagd.

Materiaal:
Er wordt een materiaalverkoper- en reparateur uitgenodigd.

