NEDERLANDSE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
2021-2022
11-12 juni 2022
Sportcomplex De Meent, Alkmaar

De NJK 2021-2022 worden georganiseerd door de KNAS in samenwerking met schermvereniging
HollandSchermen.
Locatie:
Sportcomplex De Meent Bauerfeind
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
Op de dag van de wedstrijd is de wedstrijdleiding tussen 08.00 en 19.00 uur te bereiken op
06 5352 3486. Het inschrijfbureau is vanaf 07.30 geopend.
Voorlopig programma
zaterdag 11 juni
appel
scratch start
08:00
08:30
09:00 2008-2009
2010-2011
2010-2011
12:00
12:30
13:00 2002-2004
2005-2007
2005-2007
zondag 12 juni
appel scratch
08:00 08:30

12:00

12:30

Floret Jongens Pupillen
Degen Jongens Benjamins
Sabel Jongens Benjamins
Floret Jongens Junioren
Degen Jongens Cadetten
Sabel Jongens Cadetten

Floret Meisjes Pupillen
Degen Meisjes Benjamins
Sabel Meisjes Benjamins
Floret Meisjes Junioren
Degen Meisjes Cadetten
Sabel Meisjes Cadetten

start geboortejaar Categorie
09:00 2010-2011
Floret Jongens Benjamins
2008-2009
Degen Jongens Pupillen
2008-2009
Sabel Jongens Pupillen
13:00 2005-2007
Floret Jongens Cadetten
2002-2004
Degen Jongens Junioren
2002-2004
Sabel Jongens Junioren

categorie
Floret Meisjes Benjamins
Degen Meisjes Pupillen
Sabel Meisjes Pupillen
Floret Meisjes Cadetten
Degen Meisjes Junioren
Sabel Meisjes Junioren

Enkele dagen voor de wedstrijd wordt aan de hand van de werkelijke deelnemersaantallen het
definitieve programma vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de KNASwebsite en op de Nahouw (http://www.nahouw.net).
Finales
We streven ernaar de finales van het ochtendprogramma te bundelen en te laten starten om
ongeveer 11.45 uur. De volgorde van de finales hangt af van het wedstrijdverloop. De middagfinales

starten om circa 16.00 uur. Alle tijden zijn onder voorbehoud. Onvoorziene omstandigheden kunnen
er altijd toe leiden dat de wedstrijdleiding moet besluiten af te zien van de bundeling van de finales.

Corona-maatregelen (stand van zaken 8 maart 2022)
Op dit moment zijn er geen Corona-maatregelen die effect hebben op de NJK. Dat betekent onder
andere dat iedere toeschouwer weer welkom is op de tribunes en dat de horeca in De Meent weer
open is.
Toegang tot de zaal is wel, zoals altijd, beperkt tot degenen die een accreditatie hebben (zie elders in
deze convocatie).
Als er toch weer nieuwe Corona-maatregelen worden afgekondigd, dan wordt deze convocatie
aangepast. Houd daarom de website van de KNAS en Nahouw in de gaten.
Inschrijven
Alleen door de vereniging via de Nahouw. Persoonlijke inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De
wedstrijdsecretaris moet de inschrijvingen uiterlijk op maandag 6 juni 2022 om 23.59 uur hebben
doorgezet.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 20,00 per categorie en kan vooruit betaald worden via de Nahouw. Betalen in de
zaal kan ook, via mobiel betalen met QR-code.
Materiaal en materiaalcontrole
Alle categorieën worden elektrisch verschermd. Bij deze wedstrijden zijn de ‘veiligheids- en
materiaaleisen 2010’ van kracht, te downloaden vanaf de KNAS-website
http://www.knas.nl/node/162.
De maskers met dubbele verzekering zijn op deze NJK verplicht.
Een deel van het schermmateriaal wordt voorafgaand aan het toernooi gecontroleerd. Dit gaat om:
- sabel- en floretmaskers;
- elektrische vesten;
- sabelhandschoenen en -manchetten.
De materiaalcontrole is vanaf 07.30 geopend.
Scheidsrechters
Scheidsrechters worden door de KNAS uitgenodigd.
Accreditatie
De wedstrijdvloer is alleen toegankelijk voor schermers, trainers, coaches en officials. Schermers en
officials krijgen automatisch een accreditatie. Voor coaches en trainers kan de vereniging accreditatie
aanvragen via https://forms.gle/v4f44K3r7ZLgkb7X6 (of kopieer in browser). Maximaal 2 per
wedstrijdonderdeel. Aanvragen kan tot en met zondag 5 juni 2022 24.00 uur.

Reglementen NJK
De wedstrijden staan open voor alle jeugdschermers die op 01-03-2022 bij de KNAS geregistreerd
waren.
Elke schermer kan per dag maar aan één van de wedstrijden mee doen. Bij inschrijving van 4 of
minder schermers in een categorie worden, als dat mogelijk is, groepen samengevoegd. Dat kan met
leeftijdscategorieën en/of meisjes en jongens. Bij categorieën die worden samengevoegd, schermen
de schermers een gemengde voorronde. Daarna schermt elke categorie een eigen eliminatie. De
wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van dit systeem af te wijken.
Als een categorie niet doorgaat, worden de contactpersonen direct op de hoogte gesteld.
De exacte wedstrijdformule voor elke leeftijdscategorie wordt voor de start van de betreffende
wedstrijd bepaald en gepubliceerd.
Schermpaspoort
Schermers kunnen hun schermpaspoort bij inschrijving inleveren. De klassering van de schermer
wordt in het paspoort vermeld. De paspoorten kunnen na de prijsuitreiking van het onderdeel
worden opgehaald.
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 en/of HollandSchermen 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 geboortedata van de deelnemers worden niet gepubliceerd op deelnemerslijsten en in de
uitslagen. Wel het geboortejaar.
Algemeen
De gevolgen van ongevallen en/of het zoekraken van eigendommen berusten geheel bij de schermer.
De reglementen van de FIE en de KNAS zijn van kracht. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de
wedstrijdleiding.

Informatie en uitslagen
Informatie over de NJK 2021/2022 is ook te vinden op:
https://www.knas.nl/njk2022
https://www.hollandschermen.nl/njk-2022
www.nahouw.net/
Op de dagen zelf worden de resultaten live gepubliceerd op http://www.fencingtimelive.com

