NEDERLANDSE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
2017/2018
2-3 juni – Breda

De NJK 2017/2018 worden door de KNAS in samenwerking met schermvereniging Pallas
georganiseerd.
Locatie: Gemeentelijk Sportcentrum Breda, Topaasstraat 13, 4817 HA Breda, tel.: 076 529 3799. Op
de dag van de wedstrijd is de wedstrijdleiding te bereiken op 06 1265 0520.
Categorieën
categorie
benjamins
pupillen
cadetten
junioren

geboren in
2006-2007
2004-2005
2001-2003
1998-2000

Voorlopig programma
zaterdag 2 juni
appel
scratch
start
08.00
08.30
09.00

12.00

12.30

13.00

zondag 3 juni
appel
scratch
08.00
08.30

start
09.00

12.00

13.00

12.30

wapen
degen
degen
degen
degen

floret
floret
floret
floret

sabel
sabel
sabel
sabel

Floret Jongens Benjamins
Degen Jongens Pupillen
Sabel Jongens Pupillen
Floret Jongens Cadetten
Degen Jongens Junioren
Sabel Jongens Junioren

Floret Meisjes Benjamins
Degen Meisjes Pupillen
Sabel Meisjes Pupillen
Floret Meisjes Cadetten
Degen Meisjes Junioren
Sabel Meisjes Junioren

Floret Jongens Pupillen
Degen Jongens Benjamins
Sabel Jongens Benjamins
Floret Jongens Junioren
Degen Jongens Cadetten
Sabel Jongens Cadetten

Floret Meisjes Pupillen
Degen Meisjes Benjamins
Sabel Meisjes Benjamins
Floret Meisjes Junioren
Degen Meisjes Cadetten
Sabel Meisjes Cadetten

Enkele dagen voor de wedstrijd wordt aan de hand van de werkelijke deelnemersaantallen het
definitieve programma vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de KNASwebsite (https://www.knas.nl/njk2018) en op de Nahouw (http://www.nahouw.net).

Inschrijven
Alleen door de vereniging via de Nahouw. Persoonlijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De
inschrijving sluit op zondag 27 mei 2018 om 23.59 uur.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 20,00 en kan vooruit betaald worden via de Nahouw. Betalen in de zaal kan ook,
contant of met pinpas.
Scheidsrechters
Scheidsrechters worden door de KNAS uitgenodigd.
Accreditatie
De wedstrijdvloer is alleen toegankelijk voor schermers, trainers, coaches en officials. Schermers en
officials krijgen automatisch een accreditatie. Voor coaches en trainers kan de vereniging per mail
(shyaam_gajapersad@hotmail.com) accreditatie aanvragen. Maximaal 2 per wedstrijdonderdeel.
Vermeld naam van de vereniging, de naam van de trainer of coach en het wedstrijdonderdeel.
Aanvragen kan tot en met 27 mei 2018.
Reglementen NJK
De wedstrijden staan open voor alle jeugdschermers die op 1-4-2018 bij de KNAS geregistreerd
waren.
Elke schermer kan per dag maar aan één van de wedstrijden mee doen. Bij inschrijving van 4 of
minder schermers in een categorie worden, als dat mogelijk is, groepen samengevoegd. Dat kan met
leeftijdscategorieën en/of meisjes en jongens. Als een categorie niet doorgaat worden de
contactpersonen direct op de hoogte gesteld.
De exacte wedstrijdformule voor elke leeftijdscategorie wordt voor de start van de betreffende
wedstrijd bepaald en gepubliceerd.
Alle categorieën worden elektrisch verschermd. Bij deze wedstrijden zijn de ‘veiligheids- en
materiaaleisen 2010’ van kracht, te downloaden vanaf de KNAS-website
http://www.knas.nl/node/162.
Puntentelling "VERENIGINGSBEKER"
1e plaats = 10 punten, 2e = 6 punten, 3e = 4 punten, 5e t/m 8e = 1 punt. De vereniging met de
meeste punten wint de verenigingsbeker.
Schermpaspoort
Schermers kunnen hun schermpaspoort bij inschrijving inleveren. De klassering van de schermer
wordt in het paspoort vermeld. De paspoorten kunnen na de prijsuitreiking van het onderdeel
worden opgehaald.
Nog geen schermpaspoort? Vraag het per mail aan bij breedtesport@knas.nl. De schermer krijgt het
paspoort op het toernooi.

Algemeen
De gevolgen van ongevallen en/of het zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de schermer.
De reglementen van de FIE en de KNAS zijn van kracht. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de
wedstrijdleiding.
Informatie en uitslagen
Informatie over de NJK 2017/2018 is ook te vinden op: https://www.knas.nl/node/2992 en
https://www.nahouw.net/
Op de dagen zelf worden de resultaten live gepubliceerd op http://njk2018.timonhagen.nl.
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