Veiligheids- en Materiaaleisen 2010
Kenmerken van sportbeoefening
Sportbeoefening vindt plaats in een bepaald sociaal verband. Sportbeoefenaar, sport en sportwereld horen bij elkaar
en staan niet los van de maatschappij. Ieder moet op zijn eigen niveau en sport kunnen bedrijven of op zijn eigen
manier sport kunnen beleven. We onderscheiden drie verschillende vormen van sport:
1. Topsport
2. Wedstrijdsport
3. Recreatiesport
Topsport
Topsport speelt zich af op nationaal en internationaal niveau. Er wordt grote waarde toegekend aan topsport, door
zowel KNAS, verenigingen, trainers, coaches en topsporters zelf. En het gaat goed met de topsport: sinds 1924 maken
we (tot nu toe) de vijf beste jaren mee met 2 derde plaatsen op WK's en een achtste plaats op de Olympische Spelen.
Topsport heeft een positieve uitstraling op wedstrijd- en recreatiesport. Het behalen van internationale successen
draagt bij aan een toename van het ledenbestand en aan de waardering voor de schermsport.
De KNAS heeft een duidelijke visie op Topsport. De aandacht gaat dan natuurlijk uit naar de activiteiten van de
nationale teams maar er wordt ook meer geïnvesteerd in talentontwikkeling in de regio's. Uiteindelijk zullen hieruit de
topsporters moeten komen die op wereldniveau zullen presteren.
Topsportwedstrijden zijn wedstrijden waaraan limieten voor deelname zijn gekoppeld. Zo zijn de
cadettenkwalificatiewedstrijden, wereldbekerwedstrijden, satellietwereldbekerwedstrijden en internationale
titeltoernooien topsportwedstrijden.
Wedstrijdsport
Wedstrijdsport is een laag tussen topsport en recreatiesport. Wedstrijdsport wordt beoefend door hen die zich
inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat, waarbij zij vrijwel zeker niet de top zullen bereiken. De geleverde
resultaten zijn wel van belang. Wedstrijdsporters trainen regelmatig en het aanbod van wedstrijden in Nederland valt
vooral in deze categorie.
Wedstrijden die onder wedstrijdsport vallen, zijn alle wedstrijden waar punten te verdienen en waaraan een ranglijst is
gekoppeld: de KNAS-Cup wedstrijden vallen hier bijvoorbeeld onder.
Recreatiesport
Recreatiesport is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het accent ligt op het plezierig bezig zijn en recreatieve
wedstrijden worden wel geschermd om te winnen, maar deelname is belangrijker dan winnen. De deelnemers willen
fit blijven en tijdelijk uit de sfeer van dagelijkse beslommeringen zijn. Zij willen hierbij niet allerlei verplichtingen op
zich nemen m.b.t. regelmatige deelname aan trainingen. Het niveau waarop de deelnemers sporten loopt zeer uiteen.
Plezier, ontspanning en sociaal contact zijn van primair belang.
Voorbeelden van evenementen die onder recreatiesport vallen zijn: clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen
clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT), invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren
een toernooi en nodige meerdere andere verenigingen of individuen uit: het betreft hier vaak een jaarlijks herhalende
wedstrijd zoals bijv. het Schelvispekel toernooi).
Nb Wedstrijden die onder de noemer recreatiesport vallen tellen niet voor de Nederlandse ranglijst.

Toestemming vereist
Voor alle wedstrijden in de 3 bovenstaande categorieën geldt dat op grond van artikel 18 het Algemeen Reglement van
de K.N.A.S. de organiserende vereniging toestemming dient te vragen om te wedstrijd te mogen organiseren. Dit geldt
niet voor clubkampioenschappen en ontmoetingen tussen clubs. De Richtlijn die de K.N.A.S. hanteert voor het vragen
van toestemming is of het gaat om een wedstrijd die niet op de gebruikelijke trainingslocatie en trainingsuren wordt
gehouden. De praktische reden voor het toestemming vragen is om de wedstrijdkalender een evenwichtige
samenstelling te kunnen geven. Daarnaast is het van belang dat de K.N.A.S. op de hoogte is van toernooien, zodat er
bij incidenten een beroep kan worden gedaan op de verzekering van de K.N.A.S. Het is niet in het belang van het
Nederlandse schermen als er op dezelfde dag soortgelijke wedstrijden gehouden zouden worden. Er wordt zo goed
mogelijk getracht de wedstrijden gespreid te organiseren. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als de
doelgroepen verschillen en verplaatsen van toernooien op moeilijkheden stuiten. Alle wedstrijden, dus topsport,
wedstrijdsport en recreatiesport, worden opgenomen in de wedstrijdkalender.
Wedstrijdkalender
Alle wedstrijden waarvoor toestemming door de K.N.A.S. gegeven is komen op de KNAS Wedstrijdkalender (de
Nahouw)
Voor Nederlandse wedstrijden wordt hierbij aangegeven of de wedstrijd van recreatieve aard is of niet.
Veiligheids- en Materiaaleisen
Recreatieve wedstrijden hoeven niet (maar dit wordt wel ten strengste aanbevolen) te voldoen aan veiligheids- en
materiaaleisen voor wedstrijden. Alle overige wedstrijden in Nederland wel. Recreatieve wedstrijden zijn
clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT),
invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren een toernooi en nodige meerdere andere verenigingen of individuen
uit: het betreft hier vaak een jaarlijks herhalende wedstrijd zoals bijv. het Schelvispekel toernooi). Nb Wedstrijden die
onder de noemer recreatiesport vallen tellen niet voor de Nederlandse ranglijst.
Uitgangspunten voor de veiligheidseisen
1. KNAS-wedstrijden zijn wedstrijden op de KNAS wedstrijdkalender.
2. De KNAS is zowel verantwoordelijk voor KNAS-wedstrijden als voor het stellen en handhaven van een norm voor
veiligheid omdat zij als verzekeringnemer optreedt namens de leden.
3. De schermers zorgen voor hun wapens, uitrusting en kleding en schermen op eigen verantwoording en voor eigen
risico. De veiligheidsmaatregelen vastgesteld in het Reglement en in de bijgevoegde regels, evenals de
controlemaatregelen uitgevaardigd in het huidig Reglement (zie Reglement van het Materiaal) zijn alleen bedoeld om
de veiligheid van de schermers te verhogen zonder ze te garanderen en bijgevolg kunnen deze niet - hoe dan ook
toegepast - noch de KNAS, noch de F.I.E., noch de organisatoren van de wedstrijd, noch de officiële
vertegenwoordigers, noch de scheidsrechters, noch de personen belast met de uitvoering, noch de veroorzakers van
een mogelijk ongeval, verantwoordelijk stellen.
4. Wie een aanspraak wil maken op de verzekering, moet KNAS-lid zijn, en uit dien hoofde ook de hieronder
genoemde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.
5. De scheidsrechter en de toernooiorganisatie dienen de algehele veiligheid te bevorderen. Aanwijzingen van
scheidsrechters of toernooiorganisatie aan deelnemers of omstanders dienen daarom ten alle tijde te worden
opgevolgd.

Wedstrijdsport en topsportwedstrijden
Hiervoor gelden de veiligheids- en materiaaleisen zoals beschreven in onderstaande tabel:
LeeftijdsVest
broek
ondervest Masker
floret
degen
sabel
categorie
Senioren

800 N.

800 N.

800 N.

1600 N.

Junioren

800 N.

800 N.

800 N.

1600 N.

Cadetten

800 N.

800 N.

800 N.

1600 N.

Pupillen

800 N.

800 N.

800 N.

1600 N.

Benjamins

350 N.

350 N.

800 N.

350 N.

Kuikens

350 N.

350 N.

800 N.

350

FIEKeurmerk
FIEKeurmerk
FIEKeurmerk
Normaal
(5)
Normaal
(0)
Normaal
(0)

FIEKeurmerk
FIEKeurmerk
FIEKeurmerk
Normaal
(5)
Normaal
(0)
Normaal
(0)

S2000+
S2000+
S2000+

S2000+
Normaal
(0)
Normaal
(0)

Opmerkingen:
1. Eisen voor WK, EK , A-toernooien en satelliet A-toernooien zijn vanzelfsprekend onverminderd van kracht, ook al
vinden ze op Nederlandse bodem plaats. (zie bij FIE-wedstrijden)
2. Een scheidsrechter zal geen partij leiden wanneer het materiaal niet conform de reglementen is of wanneer hij vindt
dat de veiligheid in het geding is.
3. De lengte van de wapens volstaat en zal niet worden gewijzigd
4. Het gebruik van de kleine kommen is in geen geval verplicht
5. Er is geen bepaling over de ouderdom van schermkleding
Voor de volledigheid de specifcaties voor miniwapens:
Gegevens
Lengte kling
Diameter kom
Diepte kom
Totale lengte
Puntdruk

mini-sabel
max. 77 cm.
max 12 cm.
max 1.4 cm.
max 90 cm.
NVT

mini-degen
max. 77 cm.
11-12 cm.
max 4.2 cm.
max. 97 cm.
min. 500 gr.

*het gebruik van kleine kommen is niet verplicht.

mini-floret
max. 77 cm.
9-10 cm.
NVT
max. 97 cm.
min. 500 gr.

Topsportwedstrijden
FIE wedstrijden: hiervoor gelden de FIE normen.
Veiligheidseisen voor FIE-wedstrijden
Leeftijdscategorie
Senioren
Junioren

Masker
1600 N.
1600 N.

Pak
800 N.
800 N.

Wapens
Sabel : standaardkling max grootte 5 met S2000+ stempel
Floret: kling met FIE-keurmerk max grootte 5

Cadetten

1600 N.

800 N.

Degen: kling met FIE-keurmerk max grootte 5 of FIE-N-kling max grootte 5

Een ondervest is verplicht. (800N)

Recreatiesportwedstrijden
Hoewel voor trainingen en lessen op de club, clubtoernooien of -kampioenschappen, en schoolschermen de materiaalen veiligheidseisen voor KNAS-wedstrijden worden geadviseerd (zie bovengenoemde lijst voor meer voorbeelden van
recreatiewedstrijden) , gelden mildere maar nog wel verantwoorde voorschriften:
Leeftijdscategorie Masker en pak
Alle
Degelijk* materiaal is vereist

*Degelijk materiaal is:
Degelijk masker, degelijk pak, degelijke handschoenen, stevige broek. Royale overlap van masker over vest en vest over
broek.
Op wedstrijden stelt de scheidsrechter vast of het materiaal deugdelijk is. Als de scheidsrechter het materiaal afkeurt
dient dit vervangen te worden. Een scheidsrechter zal geen partij leiden, als hij vindt dat de veiligheid in het geding is.
Tenslotte:
Buiten Nederland kunnen andere bonden hun eigen specifieke eisen hebben voor materiaal.

