NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SCHERMEN 2011
EQUIPE DEGEN, FLORET & SABEL
Amsterdam, 28/29 mei 2011

Het NK Equipe 2011 wordt samen met de Deventer Schermvereniging georganiseerd.
Elke vereniging mag met één equipe per wapen meedoen. De equipe-leden dienen lid te zijn van de K.N.A.S. en
voor de betreffende vereniging te mogen uitkomen. (Alg.Regl. KNAS Art. 12 - lid 6)
De formule voor de equipe-wedstrijd is een eliminatie zonder herkansing volgens het aflossingssysteem.
Indien het tijdsschema het toelaat zullen alle plaatsen worden uitgeschermd. Bij 2 of 3 equipes schermen de
equipes tegen elkaar. De indeling van de equipe’s (3 + 1 schermers) wordt bepaald aan de hand van de
Nederlandse Ranglijst van 1-5-2011.
Locatie : Sport- en Evenementenhal Schalkhaar, Garderegimentsweg 23, 7433 MA Schalkhaar (bij Deventer)
Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT te bereiken op : 06-57286455
Voorlopig Tijdschema
Degen Dames & Heren

: Za 28-05 / Appèl 11:00 / Scratch 11:30 / Aanvang ca 12:00

Floret Dames & Heren
Sabel Dames & Heren

: Zo 29-05 / Appèl 09:00 / Scratch 09:30 / Aanvang ca 10:00
: Zo 29-05 / Appèl 14:00 / Scratch 14:30 / Aanvang ca 15:00

Dit is een voorlopig tijdschema. In de week voor dit NK zal aan de hand van de aantallen ingeschreven equipe’s
een definitief tijdsschema gemaakt worden. Dit nieuwe tijdsschema zal gepubliceerd op de website van de
K.N.A.S. ( http://www.knas.nl/node/1654 ). Mochten er grote veranderingen plaatsvinden zullen de
contactpersonen van de verenigingen ook op de hoogte gebracht worden.
Inschrijven
Dit kan alleen door de (wedstrijd)secretaris van de betreffende vereniging. Persoonlijke 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: 0842 - 128836 / Mob: 0626 - 062335
Hierbij vermelden : verenigingsnaam, contactpersoon, telnr, wapen, achter- en voornamen, geb-datum.
De inschrijvingen dienen op zaterdag 21 mei 2011 binnen te zijn.
Inschrijfgeld : EUR 40,-- per equipe en dient bij de melding op de wedstrijddag betaald te 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-richtlijen, zie KNAS-site : 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.
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