LOTTO NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SCHERMEN 2013
Individueel
20/21 april 2013 - Topsportcentrum Rotterdam
i.s.m. met Schermen Rotterdam Zaïr
Het Lotto NK Individueel 2013 bestaat uit 2 dagen met een open-inschrijving
- 20/4/2013 : voorrondedag met 8 vrijstellingen
- 21/4/2013 : finaledag met 16 schermers per wapen.
De vrijstellingen voor de voorronden worden volgens onderstaande procedure bepaald.

Vrijstellingsprocedure
1. De eerste 4 van de Nederlandse ranglijst van 1 april 2013 die tevens tijdig en op correcte wijze zijn ingeschreven
voor het NK zijn vrijgesteld.
2. Er wordt tot 8 aangevuld met de hoogst geklasseerden van de KNAS-Cup rangschikking van 1 april 2013 die tijdig
en op correcte wijze zijn ingeschreven voor het NK.
3. Bij een ex aequo klassering op de ranglijst, plaatsen alle schermers met het betreffende rangnummer zich. (Zijn er
bijvoorbeeld twee nrs 4 ex aequo dan plaatsen beiden zich en er kwalificeren zich dan nog maar 3 schermers via de
KNAS-Cup).
4. Bij een ex aequo klassering in de KNAS-Cup plaatst degene zich met de hoogste klassering op de Nederlandse
ranglijst (bijvoorbeeld voor de 8 e vrijstellingsplek zijn twee kandidaten die beide 12e staan in de KNAS-Cup. De eerste
schermer staat 16e op de Nederlandse ranglijst; de tweede 21e. Dan plaatst de eerste schermer zich). Biedt de ranglijst
geen uitsluitsel, dan wordt er voorafgaand aan de voorronde een barrage geschermd om 5 treffers.
Vanaf circa 10 april 2013 is op de Lotto NK2013 pagina op de KNAS-site een overzicht te bekijken van de
ingeschreven schermers. Een voorlopig overzicht van de vrijgestelde schermers is dan ook te bekijken.
Zie : http://www.knas.nl/node/2140

Wedstrijdformule
De voorronden bestaan uit 1 pouleronde (8 vrijstellingen) met ca 25% afvallers (afgerond naar beneden), daarna volgt
een eliminatie zonder herkansing totdat er 8 scherm(st)ers over zijn. Deze 8 scherm(st)ers plaatsen zich ook voor de
laatste 16 op de finaledag. Het tableau van 16 wordt samengesteld door per paar te loten. De nummers 1 en 2 van de
plaatsingslijst loten om plek 1 op het tableau, de nummers 3 en 4 om plek 3, etc. Deze loting zal plaatsvinden zodra de
laatste 16 schermers op het betreffende wapen bekend zijn.
Het is mogelijk om bij de loting aanwezig te zijn. 10 minuten vóórdat de loting op een bepaald wapen plaats vindt zal
het tijdstip bekend worden gemaakt. Om grote toeloop te vermijden kan er per vereniging slechts 1 afgevaardigde
aanwezig zijn bij een loting.

Locatie
Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (Telnr wedstrijdleiding : 06-57286455 )

Gewijzigd Tijdschema
20 april 2013 - Voorrondedag
Degen Heren
Floret Dames
Floret Heren
Degen Dames
Sabel Heren

: 09:00 Appel / 09:30 Scratch / 10:00 Aanvang
: 11:00 Appel / 11:30 Scratch / ca 12:00 Aanvang
: 13:30 Appel / 14:00 Scratch / ca 14:30 Aanvang
: 14:00 Appel / 14:30 Scratch / ca 15:00 Aanvang
: 16:30 Appel / 17:00 Scratch / ca 17:30 Aanvang

Sabel Dames

: allen rechtstreeks geplaatst voor de finaledag

Let op : schermers die vrijgesteld zijn van de voorronde dienen zich ook ‘present’ melden. Dit mag ook telefonisch bij
de wedstrijdleiding op telefoonnummer 06-57286455 (tijdens het appel op het betreffende wapen!)

21 april 2013 - Finaledag
Materiaalcontrole open vanaf 08:00
Degen Heren
Floret Dames
Sabel Heren
Degen Dames
Floret Heren
Sabel Dames

: 08:00 Appel / 08:30 Scratch / 09:00 Aanvang
: 08:00 Appel / 08:30 Scratch / 09:00 Aanvang
: 08:00 Appel / 08:30 Scratch / 09:00 Aanvang
: 09:00 Appel / 09:30 Scratch / 10:00 Aanvang
: 09:00 Appel / 09:30 Scratch / 10:00 Aanvang
: 10:00 Appel / 10:30 Scratch / 11:00 Aanvang

Het finaleprogramma start om 13:30

Inschrijven
Vanzelfsprekend dienen alle deelnemers lid te zijn van de K.N.A.S.
De inschrijvingen dienen op zaterdag 13 april 2013 binnen te zijn. Inschrijven kan alleen door de (wedstrijd)secretaris
van de betreffende vereniging. Persoonlijk inschrijvingen zullen niet worden geaccepteerd.
Inschrijvingen zenden naar :
K.N.A.S. Wedstrijden, Vondelstraat 28, 2712 RD ZOETERMEER
E-mail: knas.wedstrijden@hetnet.nl / Tel: 079 - 3166541 / Fax: 0848 - 676860 ( Mobnr: 06-26062335 )
Hierbij vermelden : vereniging, contactpersoon, telnr, achter- en voornaam schermer(s), wapen, geb-datum en m/v.
Op de dag van de wedstrijd is de wedstrijdleiding te bereiken op : 06-57286455

Inschrijfgelden
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,00 p.p. en dient bij de melding op de wedstrijddag betaald te worden.

Materiaalcontrole
Op finaledag zal er een materiaalcontrole plaatsvinden. Maskers, elektrische vesten en manchetten zullen worden
gecontroleerd. Voorafgaand aan de finales zullen wapens en fil de corps gecontroleerd worden.

Scheidsrechters
Deze worden door de K.N.A.S. uitgenodigd.

Dopingcontrole
Tijdens of na de wedstrijden kan er een dopingcontrole plaatsvinden.

Algemeen
Kleding- en materiaaleisen conform KNAS-richtlijnen, zie het document onderaan op http://www.knas.nl/node/162
De reglementen van de F.I.E. en de K.N.A.S. zullen bij dit NK van kracht zijn.
De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de betreffende
deelnemer.
Tijdens het Lotto NK 2013 zal er een materiaalstand aanwezig zijn van Fecht-Sport Lieffertz
Zie voor extra informatie en eventuele wijzingingen in het programma de Lotto NK2013 pagina op de KNAS-site :
http://www.knas.nl/node/2140
K.N.A.S. Wedstrijden
O.J.F. Kardolus

Het Lotto Nederlands Kampioenschap Schermen Individueel 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door :

versie 2.0

