
 

  
 

 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
EQUIPE 2018 

 
DEGEN, FLORET & SABEL 

 
Purmerend, 23-24 juni 2018 

 

 

 

  

De KNAS en schermvereniging  En Cavant organiseren op 23 en 24 juni samen de Nederlandse 

Kampioenschappen Equipe 2018.  

  

Elke vereniging mag met één equipe per onderdeel meedoen. De leden van het equipe moeten lid 

zijn van de KNAS en voor de betreffende vereniging mogen uitkomen (zie Alg. Regl. KNAS Art. 12 - lid 

6).  

  

De formule voor de wedstrijd is een eliminatie zonder herkansing volgens het aflossingssysteem (tot 

45 treffers). Als het tijdschema het toelaat, worden alle plaatsen uitgeschermd. Bij inschrijving van 3 

equipes, schermen de equipes een poule. Bij inschrijving van 1 of2 equipes vervalt het 

kampioenschap.  

De indeling van de equipes wordt bepaald aan de hand van de meest recente Nederlandse ranglijst 

waarbij de positie van de 3 hoogst geplaatste schermers in het equipe meetelt. 

  

Locatie:  

MFSA De Beuk 

Van IJsendijkstraat 365 

1442 LB Purmerend 

0299 428 925 

  

Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT te bereiken op 06 1265 0520.  

  

Voorlopig tijdschema  

categorie datum appel scratch start 

Floret Heren 23 juni 09.00 09.30 10.00 

Floret Dames 23 juni 09.00 09.30 10.00 

Sabel Heren 23 juni 13.00 13.30 14.00 

Sabel Dames 23 juni 13.00 13.30 14.00 

Degen Heren 24 juni 09.00 09.30 10.00 

Degen Dames 24 juni 10.00 10.30 11.00 

 

Dit is een voorlopig tijdschema. In de week voor de NK Equipe wordt het definitieve schema 

bekendgemaakt via de website van de KNAS https://www.knas.nl/node/2995. 

Bij grote veranderingen worden de contactpersonen van de verenigingen ook op de hoogte gebracht.      

 

  



 

  
 

Inschrijven 

Alleen door de (wedstrijd)secretaris van de vereniging. Persoonlijke inschrijvingen worden niet 

geaccepteerd. Inschrijven kan alleen per email naar KNAS Wedstrijden (wedstrijdzaken@knas.nl). 

Hierbij vermelden: verenigingsnaam, contactpersoon, telefoonnummer, wedstrijdonderdeel, en bij 

voorkeur de achter- en voornamen van de schermers. De wedstrijdleiding controleert vooraf of alle 

aangemelde schermers mogen uitkomen voor de vereniging en geeft problemen daarmee aan de 

vereniging door. Als u de namen van de schermers pas op de dag zelf opgeeft, loopt u het risico dat 

een schermer niet toegelaten wordt. 

De inschrijving sluit op 17 juni om 23.59 uur.  

  

Inschrijfgeld 

€ 40,- per equipe te betalen (contant of met pinpas) bij melding op de wedstrijddag.  

  

Scheidsrechters 

Scheidsrechters worden door de KNAS uitgenodigd.  

  

Dopingcontrole 

Tijdens of na de wedstrijden kan er een dopingcontrole plaatsvinden.  

  

Algemeen  

Kleding- en materiaaleisen conform KNAS-richtlijnen, zie KNAS-site: http://www.knas.nl/node/162. 

De reglementen van de FIE en de KNAS zijn van kracht. De gevolgen van ongevallen of het zoekraken 

van eigendommen berusten geheel bij de deelnemer.  

  

 

 

 

 

KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten  

  

cc: Scheidsrechterscommissie / Medische & Dopingcommissie / Materiaalcommissie / Bestuur KNAS 

http://www.knas.nl/node/162

