NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SCHERMEN
VETERANEN
2015
Zwolle , 7 en 8 februari 2015
Organisatie : sv Valiant en de K.N.A.S.
Het NK Veteranen 2015 staat open voor schermers die geboren zijn in 1975 of eerder. Uiteraard dienen alle schermers
aangesloten te zijn bij de K.N.A.S.
Locatie : Hogeschool Windesheim / Calo, Sportzaal 2 + 3 , Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
Op de dag van de wedstrijd zijn de wedstrijdleiding en het DT te bereiken op : +31 6 12 65 05 20
Wedstrijdschema
Er zal eerst worden geschermd om het algemeen veteranen kampioenschap en daarna nog om de 4 kampioenschappen
in de leeftijdscategorieën. Het precieze wedstrijdschema zal voor aanvang van elk wapen bekend worden gemaakt. Bij
inschrijving van 4 of minder schermers op een wapen zal de wedstrijd op dat wapen niet worden geschermd.
In 2015 zijn de 4 veteranen categorieën als volgt :
A) geboortejaar 1966 - 1975
B) geboortejaar 1956 - 1965
C) geboortejaar 1946 - 1955
D) geboortejaar 1945 en eerder
Tijdschema
Degen Dames / Heren

07-02-2015 : Begin Appel 11:00 / Scratch 11:30 / Aanvang 12:00

Floret Dames / Heren
Sabel Dames / Heren

08-02-2015 : Begin Appel 09:00 / Scratch 09:30 / Aanvang 10:00
08-02-2015 : Begin Appel 14:00 / Scratch 14:30 / Aanvang circa 15:00

Inschrijven
Verenigingen kunnen inschrijvingen per e-mail, post, fax en via de Nahouw bij :
K.N.A.S. Wedstrijden, Vondelstraat 28, 2712 RD ZOETERMEER
Tel: 079 - 3166541 / Fax: 0848 - 676860 / Mob: 06-26062335
E-mail : knas.wedstrijden@hetnet.nl
Hierbij vermelden : verenigingsnaam, contactpersoon, telefoonnummer en per deelnemer ; achternaam, voornaam,
lidmaatschapsnummer, geb-datum, m/v en wapen.
De inschrijvingen dienen op 3 februari 2015 binnen te zijn. (svp 1 inschrijving per vereniging!)
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 15,– per wapen 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 volgens de geldende K.N.A.S. richtlijnen.
Algemeen :
De gevolgen van mogelijke ongevallen en/of zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de
betreffende schermer. De reglementen van de F.I.E. en de K.N.A.S. zullen bij dit NK van kracht zijn.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.
K.N.A.S. Wedstrijden
O.J.F. Kardolus
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