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Wedstrijdreglement Schermen 
1. Alle Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO)/aangesloten leden  kunnen teams 

van floret-, degen- en sabelschermers inschrijven. Een team  bestaat uit alle schermers van 

dezelfde OSSO uitkomend op hetzelfde wapen. 

2. Een deelnemer mag niet op meerdere wapens uitkomen. 

3. Deelnemers die een OSSO/aangesloten lid representeren, moeten voldoen aan de voorwaarden 

als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Deelnemers die niet 

voldoen worden per direct uitgesloten van deelname. 

4. Als er toch een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- 

in rekening gebracht bij de OSSO/het aangesloten lid voor welke die deelnemer uitkomt. Ook 

zullen de individuele resultaten worden geschrapt, alsmede de resultaten van het equipe 

toernooi als deze deelnemer daarin was opgesteld. 

5. Op dag 1 (zaterdag) zal een individueel kwalificatietoernooi plaatsvinden, met een pouleronde 

en een tableau d’elimination. Als de tijd het toelaat worden zoveel mogelijk plaatsen van het 

tableau uitgeschermd. Seeding voor het individuele toernooi vindt plaats op basis van de 

nationale ranglijst. Dames en heren worden qua seeding zonder correctie gemengd. 

6. Deelnemers moeten zich fysiek melden bij het appel om deel te kunnen nemen aan het 

individuele toernooi. Aanmeldingen door bijvoorbeeld de team captain worden niet 

geaccepteerd. Deelnemers die worden gescratched mogen niet deelnemen aan het equipe 

toernooi. 

7. Er worden aparte prijzen uitgereikt voor heren en dames op het individuele toernooi. De 

herenranglijst wordt samengesteld door alle dames uit de gemengde ranglijst te halen. De 

damesranglijst wordt samengesteld door de uitgeschakelde dames nog een eliminatie zonder 

herkansing te laten schermen. Deelname aan dit damestableau is niet verplicht. De organisatie 

realiseert zich dat dit geen genderneutrale oplossing is. 

8. Op dag 2 (zondag) wordt een equipe toernooi geschermd. Seeding voor het equipe toernooi 

vindt plaats op basis van de uitslag van de beste 3 schermers van elke equipe in het individuele 

toernooi op dag 1 (gemengde ranglijst). Bij gelijke seeding wordt de equipe met de hoogst 

geplaatste schermer hoger ingeschaald. 

9. Equipes moeten bestaan uit minimaal 3 schermers en maximaal 4 schermers. Alle deelnemers 

aan de equipe moeten aan het individuele toernooi hebben deelgenomen. Een equipe mag 

iemand opstellen die bij het individuele toernooi om medische redenen heeft opgegeven, maar 

niet iemand die uitgesloten is wegens een zwarte kaart. 

10. Onvolledige equipes mogen niet deelnemen aan het equipe toernooi. Als een equipe om welke 

reden dan ook gedurende het toernooi onvolledig wordt, verliest deze reglementair alle 

volgende ontmoetingen. 

11. De definitieve samenstelling van de equipe wordt zondagochtend bij aanmelding bekend 

gemaakt bij het wedstrijdbureau. Daarna wordt de seeding bepaald. 

12. De partijen die niet door een aangewezen scheidsrechter worden geleid, moeten onderling 

worden gejureerd. 
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13. Het hele toernooi wordt met elektrisch materiaal geschermd. De schermers dienen degelijk 

materiaal te dragen dat FIE goedgekeurd is en voldoet aan de materiaaleisen van de KNAS. Dus 

minimaal een 800N vest, 1600N masker, 800N broek en een 800N ondervest zijn op alle wapens 

verplicht. De elektrische keelflap op floret is eveneens verplicht maar mag niet worden gedragen 

bij degen.  

14. KNAS en FIE reglementen zijn van toepassing. Alle deelnemers onderwerpen zich door deelname 

aan het tuchtreglement van de KNAS en het ISR. 

15. De punten voor het individuele toernooi worden als volgt toegewezen: 

◦ punten = MP + (1 – MP) * log(pos) / log(N) 

met: 

 MP  = maximum aantal punten 

 pos = positie schermer op de uitslag 

 N  = aantal deelnemers aan het toernooi 

◦ het maximum aantal punten voor het individuele toernooi wordt vastgesteld op 70 

16. De punten voor het equipe toernooi worden als volgt toegewezen: 

◦ punten = MP + (1 – MP) * log(pos) / log(N) 

met: 

MP  = maximum aantal punten 

pos  = positie equipe in de einduitslag 

N  = grootste aantal deelnemende equipes per wapen 

◦ het maximum aantal punten voor het equipe toernooi wordt vastgesteld op 30 

◦ N wordt vastgesteld op het grootste aantal deelnemende equipes van alle wapens. Over 

het algemeen is dat het wapen degen.  

17. Aan het eind van het toernooi worden de punten van de individuele en de equipe toernooien 

samengevoegd tot een totaaluitslag per instelling. 

18. Bij een gelijk aantal punten zal de positie van de hoogstgeplaatste deelnemer van de betreffende 

instellingen op het individuele toernooi de doorslag geven, ongeacht het wapen en ongeacht of 

deze deelnemer daadwerkelijk is opgesteld in de equipe wedstrijd. Als ook dit gelijk is, wordt 

gekeken naar de op 1 na hoogst geplaatste deelnemer, etc.  

Als na evaluatie van alle deelnemers geen verschil ontstaat, wordt er beslist door het spelen van 

1 spel steen-papier-schaar door twee schermers aangewezen door de betreffende team captains 

onder toezicht van het DT. 

19. In alle gevallen behoudt het DT zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen. 
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Protest aantekenen  

Protest dient 1 uur na het einde van de wedstrijd ingediend te worden.  

Deelnemers/teams kunnen protesteren tegen andere deelnemers/teams op grond van 

speelgerechtigdheid en wedstrijdreglementen. Beslissingen van scheidsrechters of andere officials 

kunnen niet worden aangevochten, evenals de GNSK-reglementen, camping-reglementen of andere 

artikelen uit het evenementenreglement van Studentensport Nederland.  

Een protest gaat als volgt in werking: 

De sportcommissie dient zo snel mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd, tijdens welke een 

vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, van het protest op de hoogte te worden gesteld. 

Degene die gebeld moet worden is: ntb 

Een protest dient te zijn getekend door een officiële vertegenwoordiger van het team en moet de 

volgende elementen bevatten: 

- Datum, tijdstip en plaats van het voorval 

- Het betreffende artikel of bepaling, die zou zijn overtreden 

- Beschrijving van de situatie 

- Namen van het protesterende team/deelnemer, ondergetekenden en eventuele getuigen 

Op zaterdag zullen de protesten in behandeling genomen worden om: ntb. De protesten die op zondag 
binnenkomen, zullen uiterlijk twee uur na het indienen van het protest in behandeling worden 
genomen. Voor aanvang van de finales dienen alle protesten behandeld te zijn. 

 


