KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JUNIORÓW MŁODSZYCH 2021
w szpadzie dziewcząt i chłopców”

27 – 28 marca 2021 r.
1. ORGANIZATOR:
UKS „Wołodyjowski” Siemianowice Śląskie
Śląski Związek Szermierczy
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
MOSIR „PSZCZELNIK” Siemianowice Śląskie

3. MIEJSCE ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA, KONTAKT:
•
•
•
•
•
•

Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik", Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice
Śląskie. https://goo.gl/maps/qnU5hsjumMbgez2w8
Zgłoszenia:
do dnia 25 marca na adres email: ukswolodyjowski@mmj.pl lub telefonicznie.
W zgłoszeniu poza listą zawodników należy podać imię i nazwisko opiekuna lub trenera.
Kategoria wiekowa:
roczniki 2004 - 2006, uprawnieni do startu są zawodnicy z rocznika 2007 - 2009.
Potwierdzenie udziału:
zgłoszenie w Komisji Technicznej 45 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Opłata startowa:
25 zł indywidualnie. 100 zł od drużyny. Płatne u Organizatora przy zgłoszeniu.
Kontakt z organizatorem:
Krystyna Rachel-Świrska 501 018 845
Marta Halemba
501 486 418
email:
ukswolodyjowski@mmj.pl , krachel@wp.pl
strona internetowa:
https://ukswolodyjowski.pl

4. PROGRAM ZAWODÓW:

27 marca 2021 (sobota)
szpada chłopców

28 marca 2021 (niedziela)
szpada dziewcząt

Godz. 9,30 – Rozpoczęcie zawodów, walki
Godz. 9,30 – walki indywidualne.
indywidualne.
Po zakończeniu walk indywidualnych odbędą się walki drużynowe.

5. SPRZĘT, ZASADY PUNKTACJI:
Broń: szpady długie - rozmiar „5”.
Eliminacje grupowe:
Do 5 trafień
Walki pucharowe
Do 15 trafień

Czas walk: 3 minuty
Czas walk: 3 rundy po 3 minuty

6. REGULAMIN ZAWODÓW:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZSz. Obowiązuje regulaminowy
strój szermierczy i ważne badanie lekarskie. Każdej osobie przed wejściem na halę zostanie
zmierzona temperatura ciała. Zawodnicy i osoby towarzyszące muszą posiadać lub wypisać
na miejscu oświadczenie o stanie zdrowia (kwestionariusz uczestnika zawodów
szermierczych) podpisane przez opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).
Kwestionariusz dostępny:
https://ukswolodyjowski.pl/wp-content/uploads/2020/12/KWESTIONARIUSZUCZESTNIKA-ZAWODOW-SZERMIERCZYCH4.pdf
lub
http://www.pzszerm.pl/static//upload/files/KWESTIONARIUSZ%20UCZESTNIKA%20ZA
WODOW%20SZERMIERCZYCH(1).pdf#top_static_site
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Polskiego Związku
Szermierczego dla organizowania centralnych zawodów krajowych. Zawodników (poza
strefą walk) i osoby towarzyszące przebywające na terenie obiektu obowiązują
maseczki zasłaniające usta i nos – nie stosujemy przyłbic.
Na halę zawodów wstęp będą miały tylko osoby podane w zgłoszeniu. Za
nieprzestrzeganie noszenia maseczek osoby towarzyszące jak i zawodnicy zostaną
poproszeni o opuszczenie terenu zawodów.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH !

