
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW 
W SZERMIERCE ( MDMPW)

1. Udział w zawodach bierze drużyna, która składa się z 3 zawodników walczących na planszy (plus 2 
rezerwowych) – zgodnie z regulaminem EVFC. Maksymalna ilość zawodników w drużynie 5, minimalna ilość 
zawodników 3.
2. Dopuszcza się start drużyny mieszanej ( udział mogą wziąć w niej mężczyźni i kobiety, amatorzy, bądź 
zawodnicy niepełnosprawni kat A i B).
3. O nazwie drużyny decyduje jej kapitan, który dokonuje jej formalnego zgłoszenia.
a) w przypadku gdy drużyna złożona jest z dwóch zawodników tego samego klubu trzeci zawodnik bądź 
rezerwowy z innego klubu walczy w barwach tej drużyny,
b) w przypadku drużyny złożonej z trzech zawodników bądź więcej (każdy z innego klubu bądź regionu) 
o nazwie decyduje jej kapitan,
c) w przypadku drużyny zagranicznej (dopuszcza się zawodników z innych krajów) nazwa drużyny zostaje 
podana przez jej kapitana.
4. Do startu zostają dopuszczeni wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 30 rok życia. Limit wieku wyznacza 
rok urodzenia zgodnie z regulaminem EVFC.
5. W trakcie rozgrywanych meczów w przypadku walk toczonych pomiędzy zawodnikami z różnych grup 
wiekowych handicap nie obowiązuje   - zgodnie z regulaminem EVFC. O zastosowaniu handicapu decydują 
drużyny przed rozpoczęciem meczu.
6. Mecze rozgrywane są do 5 zwycięstw, walki bezpośrednie do 5 trafień zgodnie z regulaminem EVFC.
7. W przypadku walk pomiędzy drużynami w składzie których znajduje się zawodnik niepełnosprawny 
wyłącznie z nim walki odbywają się na wózkach. Reszta zawodników biorących udział w zawodach toczy 
walki zgodnie z obowiązującym regulaminem FIE
8. O rozstawieniu poszczególnych drużyn decydować będzie suma punktów poszczególnych jej zawodników 
liczona zgodnie z wzorem: miejsce w rankingu europejskim E1, miejsce w rankingu krajowym E2. Suma 
punktów decyduje o rozstawieniu. W przypadku zawodników nie posiadających żadnych punktów będą oni 
dolosowani zgodnie z systemem EVFC (od nr 1 w prawo).
9. System rozgrywania zawodów uzależniony będzie od ilości drużyn. Powyżej 5 drużyn zostaną rozegrane 
eliminacje grupowe a następnie systemem pucharowym do wyłonienia meczu finałowego. Rezygnuje się 
z systemu repasażowego. O każde miejsce zostanie rozegrany mecz bezpośredni.
10. Wyklucza się udział zawodników aktualnie startujących w kategorii senior, którzy byli członkami kadry 
narodowej, a od ich ostatniego powołania i zakończenia kariery  nie minęło 5 lat - zgodnie z regulaminem 
EVC.
11. W przypadku ukarania czarną kartką zawodnika walczącego na planszy odpowiedzialność ponosi cała 
drużyna.|
12. Drużyny za miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe medale oraz puchary.
13. Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł MIĘDZYNARODOWEGO DRUŻYNOWEGO 
MISTRZA POLSKI WETERANÓW 2015.
14. Dla najlepszej drużyny amatorskiej składającej się wyłącznie z amatorów organizator przewiduje 
przyznanie okolicznościowego pucharu z tytułem MIĘDZYNARODOWEGO DRUŻYNOWEGO MISTRZA 
POLSKI AMATORÓW 2015, pozostałe drużyny amatorskie otrzymają okolicznościowe dyplomy - gdzie 
AMATOR to zawodniczka bądź zawodnik trenujący szermierkę amatorsko, niesklasyfikowany na liście 
zawodniczej krajowej i międzynarodowej w żadnej broni przez okres 5 ostatnich sezonów i nie uprawiający 
szermierki wyczynowo od juniora młodszego do seniora przez okres dłuższy niż pół roku. Stosowne 
oświadczenie pobrane zostanie przy zgłoszeniu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo wydania 
ostatecznej opinii w tej sprawie.
15. W przypadku udziału drużyn złożonych wyłącznie z kobiet organizator przewiduje wyróżnienie najlepszej 
drużyny kobiecej okolicznościową nagrodą w postaci pucharu za zdobycie 1 miejsca.
16. Zgłoszenia do MDMPW 2015 dokonuje kapitan drużyny biorący odpowiedzialność za jej start. 
17. Koszt startowego w MDMPW wynosi 150 złotych od drużyny. W przypadku wycofania się ze startu po 
zgłoszeniu kosztem startowego w wysokości 150 zł zostaje obciążony kapitan
18. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać sprzęt zgodny z Regulaminem SPWS na sezon 
2015.
19. Dopuszcza się do udziału w turnieju więcej niż 2 drużyny klubowe.
20. Wyklucza się udział drużyny będącej reprezentacją kraju w kategorii weteran jako drużyny klubowej
21. Zgłoszenie drużyny do udziału w zawodach jest jednoznaczne ze spełnieniem wszelkich wymogów 
związanych ze sprzętem, bezpieczeństwem oraz wszelkich innych wymienionych w stosownym regulaminie.
22. Wszyscy zgłoszeni do udziału w zawodach biorą w nich udział na własną  odpowiedzialność.


