Informatie GRATIS evenementen Topsportcentrum Almere
Voor het bestellen van gratis kaarten gelden een paar spelregels:
► Kaarten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van Almere.*
► Per evenement is er een maximum aantal aan te vragen kaarten per persoon.
► Voor elk evenement is slechts een gelimiteerd aantal gratis kaarten beschikbaar en
op = op. Dus bestel op tijd!
* Bestelgegevens worden gecontroleerd.

NK Schermen 2018 (senioren)
Het toernooi om de Nederlandse Kampioenschappen Individueel 2018 vindt gespreid
plaats op 2 dagen:
• zaterdag 21 april: kwalificatietoernooi met 4 vrijstellingen per wapen
• zondag 22 april: hoofdtoernooi met 18 schermers per wapen.
Het kwalificatietoernooi op zaterdag bestaat uit 1 pouleronde met ca. 25% afvallers
(afgerond naar beneden). Na de voorronde wordt een rangschikking opgemaakt. De
eerste 6 schermers van deze rangschikking plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi
als de nummers 5 tot en met 10. Als meer schermers gedeeld op plaats 6 staan, zal de
computer loten. De overgebleven schermers schermen een eliminatie zonder
herkansing totdat er 8 schermers over zijn. Deze 8 plaatsen zich voor het
hoofdtoernooi als de nummers 11 tot en met 18. Het hoofdtoernooi begint met een
pouleronde (3 poules van 6) met 2 afvallers. De overgebleven 16 schermers schermen
een eliminatie zonder herkansing.
Voor dit toernooi kunt u gratis consumptiebonnen (geen kaarten!) aanvragen.
Uiterlijke besteldatum**: woensdag 18 april 2018.
Dag
Zaterdag
Zondag

Data
21 april 2018
22 april 2018

Tijden
08.00 – 18.30 uur
08.00 – 17.00 uur

Kijk voor meer informatie over het evenement en het volledige tijdschema op:
https://www.knas.nl/node/3081
** Uiterlijke besteldatum is van toepassing in verband met verwerkingstijd van de bestelling.

EK Dames Kwalificatiewedstrijd Nederland - Kosovo
Op 2 juni spelen de Oranjedames de laatste wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks tegen
Kosovo. Om 16.00 uur klinkt het beginsignaal in Topsportcentrum Almere.
Uiterlijke besteldatum**: woensdag 30 mei 2018
Dag
Zaterdag

Datum
2 juni 2018

Tijden
16.00 uur

Kijk voor meer informatie op:
http://www.handbal.nl/oneteamonedream/wedstrijden/nederland-kosovo/
** Uiterlijke besteldatum is van toepassing in verband met verwerkingstijd van de bestelling

Nog niet alle evenementen staan op de kalender. Houd de website in de gaten, want in
de loop van de jubileumperiode (oktober 2017 t/m september 2018) komen er nieuwe
evenementen met gratis kaarten bij.
Heeft u vragen over deze
topsportcentrum@almere.nl.
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