Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde
KSSMA Ronse
	
  

De Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde nodigt u ter ere van haar
200-jarig bestaan uit op

DEGENTORNOOI KSSMA RONSE
Zaterdag 10 oktober 2015 en zondag 11 oktober 2015

Programma
Zaterdag 10 oktober 2015:
Jeugdtornooi degen: 5 gescheiden wedstrijden voor dames en heren cadetten, geboren
in 1999-2000-2001, voor dames en heren miniemen, geboren in 2002-2003 en voor
pupillen mixte, geboren in 2004-2005.
Wedstrijd
Pupillen
Miniemen Dames
Miniemen Heren
Cadetten Dames
Cadetten Heren

Appel
12h30
9h00
8h30
13h30
13h00

Scratch
12h45
9h15
8h45
13h45
13h15

Begin
13h00
9h30
9h00
14h00
13h30

Formule

Pupillen: 2 poule rondes
Miniemen en cadetten: 1 poule ronde gevolgd door
directe uitschakeling zonder herkansing

Inschrijvingsgeld

12 euro

Een nationale schermvergunning (licentie) voor het seizoen 2015-2016 (Belgisch of
buitenlands) is noodzakelijk. De pupillen zullen schermen met degen lemmer Nr. 0 of
2, de miniemen en cadetten schermen met degen lemmer Nr 5.

Zondag 11 oktober 2015:
Recreatief tornooi degen, per ploeg: gemengde ploegen dames en heren, junioren en
cadetten worden toegelaten.
Appel 8h30 – Scratch 8h45 – Begin 9h00
Formule

Afhankelijk van aantal deelnemende ploegen

Inschrijvingsgeld

35 euro per ploeg

Een nationale schermvergunning (licentie) voor het seizoen 2015-2016 (Belgisch of
buitenlands) is noodzakelijk.
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Locatie

Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
(Ingang via Biest)

Inschrijvingen

Ten laatste dinsdag 6 oktober 2015 om 14:00 naar
info@kssma.be
Bij inschrijving dient de naam van de scheidsrechter meegedeeld
te worden.

Scheidsrechter zaterdag
10 oktober

3 of meer schermers per club: 1 scheidsrechter
6 of meer schermers per club: 2 scheidsrechters
12 of meer schermers per club: 3 scheidsrechters
Het aantal schermers telt voor beide wedstrijden samen
Per ontbrekende scheidsrechter is een boete verschuldigd van 75
euro.

Uitrusting
	
  

Volgens het reglement van de VSB:
http://www.vlaamseschermbond.be/sites/default/media/files/nor
men_wedstrijden(1).pdf
	
  

	
  

Er zal een maskercontrole uitgevoerd worden
Een materiaalstand zal aanwezig zijn.
Verantwoordelijkheid

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen, fysiek of materieel.

Informatie

website: www.kssma.be
E-mail: info@kssma.be
Contantpersoon: Guy Steurbaut (GSM: + 32 475 61 00 06)

