
 

 

WK Veteranen 2019 – 5-11 oktober 2019 – Caïro (Egypte) 

 
Er wordt geschermd in de volgende categorieën: 

1. Categorie A: schermers geboren in de jaren 1960 tot en met 1969 

2. Categorie B: schermers geboren in de jaren 1950 tot en met 1959 

3. Categorie C: schermers geboren in de jaren 1949 en daarvoor. 

 

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Daarnaast mag 

er één equipe per wapen meedoen. Een equipe bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 leden: één 

categorie A, één categorie B en één categorie C plus 1 reserve voor elke categorie. Deelnemers 

moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van de KNAS. 

 

Nederlandse inschrijfprocedure: 

1. Aanmeldingen uiterlijk 15 augustus 2019 door de vereniging bij voorkeur via de Nahouw. 

2. Graag in het commentaarveld aangeven of de schermer in het equipe wil deelnemen. 

3. Het FIE reglement bepaalt dat iedereen op drie wapens moet kunnen deelnemen. 

4. De deelnamelimiet is als volgt vastgesteld: 1000 (cat A en B) of 750 (cat C) op de 

Nederlandse ranglijst van 1 augustus 2019*. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en 

leeftijdscategorie bepaalt de volgorde op de Nederlandse ranglijst van 1 augustus 2019* 

welke schermers worden ingeschreven.  

* Als er veteranen aan wedstrijden deelnemen tussen 1 en 11 augustus, dan wordt een extra 

ranglijst op 12 augustus gepubliceerd en geldt deze. 

5. Uiterlijk 20 augustus 2019 krijgt u bericht of de aanmelding geaccepteerd is (i.v.m. de 

deelnamebeperking). Ook laat ik u weten of er voldoende equipeaanmeldingen zijn. 

Definitieve samenstelling van het equipe wordt in onderling overleg in Caïro daags voor de 

equipewedstrijd besloten.  

6. Er is een FIE-licentie nodig voor het seizoen 2018/2019. Deze kost €25 per persoon en wordt 

via de vereniging gefactureerd. 

7. Het inschrijfgeld bedraagt €90 voor individuele deelname. Het inschrijfgeld wordt via de 

vereniging gefactureerd. Nota bene: afmelden kan tot en met 20 september 2019. Omdat de 

KNAS het inschrijfgeld op 5 september moet betalen aan de organisatie, is het na 4 september 

niet meer mogelijk het inschrijfgeld bij afmelding te restitueren. Ook niet in geval van force 

majeure of blessure. 

8. Het inschrijfgeld voor equipe bedraagt €185. Op basis van de uiteindelijke samenstelling van 

het equipe worden de kosten hiervan aan de verenigingen van de deelnemers gefactureerd. 

Als om wat voor reden dan ook een aangemeld equipe niet deelneemt, worden de kosten 

verdeeld over alle voor het equipe aangemelde deelnemers. 

9. De FIE zorgt voor de scheidsrechters. De kosten daarvoor worden betaald uit de 

inschrijfgelden. 

10. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Geldt ook voor logo en naam op het vest. 

11. Accreditatie dient te gebeuren vóór 13:00 op de dag vóór de wedstrijddag. Bij de accreditatie 

worden de volgende items gecontroleerd: 

a. geldige inschrijving 

b. paspoort of ID-kaart 

c. FIE Licentie 2018/2019 (gebeurt digitaal) 

d. betaling inschrijfgeld 

e. ‘waiver of liability’ 

12. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf. 

13. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op: 

https://veteranswch2019.fencingcairo.com/ 

  


