KWALIFICATIE VOOR DE NK SCHERMEN 2019 INDIVIDUEEL
zaterdag 25 mei 2019
Topsportcentrum Rotterdam
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SCHERMEN 2019 INDIVIDUEEL
zondag 26 mei 2019
Topsportcentrum Rotterdam
in samenwerking met Schermacademie Zaïr
Het toernooi om de Nederlandse Kampioenschappen Individueel 2019 vindt gespreid plaats op 2
dagen:
• zaterdag 25 mei: kwalificatiedag met 3 vrijstellingen per wapen
• zondag 26 mei: finaledag met 18 schermers per wapen.
Vrijstellingsprocedure
Per onderdeel zijn de 3 hoogstgeplaatste schermers met 1 of meer punten op de wereldranglijst van
1 mei vrijgesteld van de kwalificatie op zaterdag, zonodig aangevuld tot 3 met de hoogstgeplaatste
schermers op de Nederlandse ranglijst van 1 mei. Zij zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi op
zondag.
Vanaf half mei staat een overzicht van de tot dan toe vrijgestelde schermers op de KNAS-website
(https://www.knas.nl/node/3186).
Wedstrijdformule
Het kwalificatietoernooi op zaterdag bestaat uit 1 pouleronde met ca. 25% afvallers (afgerond naar
beneden). Na de voorronde wordt een rangschikking opgemaakt. De eerste 7 schermers van deze
rangschikking plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi als de nummers 4 tot en met 10. Als meer
schermers gedeeld op plaats 7 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.
Bij onderdelen met 18 of minder deelnemers vervalt de kwalificatie op zaterdag. De schermers
worden op zondag ingedeeld op basis van hun positie op de wereldranglijst (met 1 of meer punten)
en/of de Nederlandse ranglijst van 1 mei. Ook bij 16 of minder deelnemers begint het hoofdtoernooi
met een pouleronde voor plaatsing op het tableau.
Locatie
Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Let op: Topsportcentrum Rotterdam accepteert geen contant geld. U kunt alleen met pin betalen!
Telefoonnummer wedstrijdleiding (op beide dagen tussen 07.30 en 19.00 uur): 06 1265 0520.

Tijdschema zaterdag 25 mei
Materiaalcontrole is open vanaf 07:30 uur.
wapen
appel
scratch
start
Degen Heren
08.00
08.30
09.00
Floret Dames
10.00
10.30
11.00
Floret Heren
12.45
13.15
13.45
Degen Dames 13.00
13.30
14.00
Sabel Dames
14.00
14.30
15.00
Sabel Heren
15.30
16.00
16.30
Let op: schermers die vrijgesteld zijn van de kwalificatie op zaterdag moeten zich op zaterdag ook
‘present’ melden vóór het einde van het appel voor dat onderdeel. Dat kan vanaf 08.00 uur
telefonisch bij de wedstrijdleiding op telefoonnummer 06 1265 0520.
Tijdschema zondag 26 mei
wapen
appel
Degen Heren
Floret Heren
Degen Dames
Floret Dames
Sabel Heren
Sabel Dames

08.00
08.00
08.30
09.30
09.30
11.00

scratch

start

08.30
08.30
09.00
10.00
10.00
11.30

09.00
09.00
09.30
10.30
10.30
12.00

Het finaleprogramma zal rond 15:30 beginnen.
Verenigingen worden van harte uitgenodigd om vereningingsbanners mee te nemen voor aankleding
van de finaleloper.
Inschrijven
Alleen door de vereniging via de Nahouw. Persoonlijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De
wedstrijdsecretaris moet de inschrijvingen uiterlijk op 20 mei om 23.59 uur hebben doorgezet.
Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNAS.
Inschrijfgeld
U kunt het inschrijfgeld van € 20,- vooruit betalen via de Nahouw. Op de dag zelf bedraagt het
inschrijfgeld € 25,-. U kunt dan betalen met pinpas of contant.
Accreditatie
De wedstrijdvloer is alleen toegankelijk voor schermers, trainers, coaches en officials. Het opvolgen
van instructies van de zaalwachten is verplicht. Niet opvolgen kan leiden tot verwijdering uit de zaal.
Schermers en officials krijgen automatisch een accreditatie. De vereniging kan per mail
(nkschermen.accreditatie@gmail.com) een accreditatie voor coaches en trainers 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 18 mei.
De accreditatie van de coach vervalt op het moment dat zijn of haar schermers uitgeschakeld zijn.

Materiaalcontrole
Op zaterdag moeten alle schermers hun maskers, elektrische vesten en sabelhandschoenen of
manchetten laten controleren. De materiaalcontrole is vanaf 07:30 uur geopend.
Tijdens het hoofdtoernooi moeten de finalisten zich direct na afloop van de halve finales melden bij
de materiaalcontrole voor controle van wapens en fils de corps.
Scheidsrechters
Deze worden door de KNAS uitgenodigd.
Dopingcontrole
Tijdens of na de wedstrijden kan dopingcontrole plaatsvinden.
Algemeen
Kleding- en materiaaleisen conform KNAS-richtlijnen, zie het document onderaan op
http://www.knas.nl/node/162. De reglementen van de FIE en de KNAS zijn van kracht. De gevolgen
van ongevallen en/of het zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de deelnemer.
Privacy
Het is niet toegestaan om foto’s en andere opnames van dit evenement openbaar te verspreiden via
Facebook of andere media zonder de nadrukkelijke toestemming van de personen die herkenbaar op
de beelden of opnames te zien of te horen zijn.
De deelnemers en bezoekers gaan ermee akkoord dat de KNAS foto- of filmbeelden, waarop
deelnemers en bezoekers staan, gebruikt om de schermsport te promoten door deze beelden
bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. Hiervoor
kan geen vergoeding worden geclaimd.
De geboortdata van de deelnemers worden niet gepubliceerd op deelnemerslijsten en in de
uitslagen. Wel het geboortejaar.
Materiaal
Er is een materiaalstand aanwezig van Lieffertz Fecht-Shop. Lieffertz stelt voor de medaillewinnaars
prijzen ter beschikking. Ook wapenhersteller Wim Huijstee zal aanwezig zijn.
Hotel
Van der Valk hotel Ridderkerk (Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk) hanteert voor vrijdag- en
zaterdagnacht een speciaal NK-tarief (€89,- voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt). U kunt
dit tarief reserveren via receptie@ridderkerk.valk.com onder vermelding van code GF57656.
Mocht u ook op zondagnacht willen overnachten, wees er dan snel bij. Marco Borsato treedt die
avond op in de Kuip en het hotel verwacht veel gasten.
NK-commissie
Commissie Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten

