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2de RECREATIEF VETERANENTORNOOI  

PER PLOEG  DEGEN – SABEL 
 

De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel 

nodigt u vriendelijk uit voor deelname aan dit recreatief veteranentornooi 

op zondag 08/06/2014. 

 

Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot: 

 

- Degen: max 12 ploegen 

- Sabel: max 8 ploegen 

 

Programma 

Onthaal:   9u30 

Appel:  10u00 

Start wedstrijden (alle wapens):  10u20 

Pauze:  13u30-13u50 

Prijsuitreiking:  na de wedstrijden, rond 16u30 

 

Plaats 

Schermzalen van de Sint-Michielsgilde, Lakenhalle, Botermarkt 18A,  

9000 Gent. Telefoonnummer de dag van de competitie: (+32) (0) 494/918.917 

 

Inschrijvingsgeld 

24 euro per ploeg, ter plaatse te betalen. 
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Wedstrijdinfo 
- Er moeten minimum 3 ploegen per wapen ingeschreven en aanwezig zijn 

opdat de competitie op dat wapen doorgaat. 

- Ploegen mogen minimum uit 3 en maximum uit 4 personen bestaan 

- Ploegen mogen gemengd dames/heren zijn. 

- Enkel schermers vanaf geboortejaar 1974 en ouder worden uitgenodigd, 

de combinatie minimum leeftijd 150/140 jaar wordt niet toegepast. 

- Schermers zonder ploeg kunnen zich solo inschrijven en worden indien 

mogelijk toegevoegd bij een andere ploeg. 

- De ingeschreven ploegen en samenstelling ervan zal bekend gemaakt 

worden via de Facebookpagina:  

Recreatief Veteranentornooi Sint-Michielsgilde Gent 08/06/2014 

 

Scheidsrechters 
Per wapen worden scheidsrechters uitgenodigd, maar het kan zijn dat er zelf 

gejureerd moet worden. Op degen wordt er gejureerd door de schermers. 

 

Catering 
Er worden broodjes en dranken aan zeer democratische prijzen voorzien. 

 

Aansprakelijkheid 
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of 

materiële schade opgelopen tijdens of op weg van of naar het tornooi. 

 

Inschrijven 
Inschrijven kan enkel via roger.antonis@telenet.be, uiterlijk tegen 10/05/2014. 

Vergeet niet om de naam van de ploeg te vermelden, en ook de namen van de 

schermers van de ploeg. 

De bevestigde inschrijvingen worden op de Facebookpagina gepubliceerd. 

 
 

 


