
VI Turniej  „Dinozaur Cup” w szpadzie 
 

 
1.Organizator:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

                           AKS Mikołów 

 

2.Miejsce zawodów: Hala MOSiR w Mikołowie ul. Ks. Bandurskiego 3 

 

3.Program zawodów: 

                                              11 marca 2017 niedziela 
                                            godz. 13:00 rozpoczęcie walk 

            

4.Prawo startu: szermierze amatorzy obojga płci :) wg. Regulaminu 

 

5.Regulamin Zawodów Amatorów 

Prawo udziału w zawodach mają wyłącznie pełnoletni zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w 

klubach, amatorzy uprawiający szermierkę. Za amatora uważa się osobę niesklasyfikowaną na 

liście klasyfikacyjnej w swoim kraju oraz na liście FIE w ciągu ostatnich 10 lat we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Organizator dopuszcza udział byłych zawodników nie trenujących 

wyczynowo i nie startujących w zawodach przez ostatnie 10 lat. W zawodach mogą brać udział 

osoby posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach, lub po 

wypełnieniu odpowiedniej deklaracji. 

 

6.Zasady Rozgrywania Zawodów 

W turnieju amatorów mężczyźni i kobiety walczą razem. Ranking turnieju jest niezależny dla 

kobiet i mężczyzn.  

a) w zawodach, w których uczestniczy do 24 zawodników stosuje się: 

- system walk : każdy z każdym, do 5 trafień.  

-w przypadku równej ilości wygranych walk przez dwóch lub więcej zawodników, o lokacie 

decyduje walka (walki) barażowa,  

b) jeżeli w zawodach , w których w danej broni startuje 25 lub więcej zawodników stosuje się 

następujący sposób rozgrywania walk:  

- przeprowadza się dwie eliminacje grupowe w grupach 6-7 osobowych. Walki odbywają się do 5 

trafień. Pierwsza eliminacja odbywa wg rozstawienia losowego, druga wg rozstawienia 

wynikającego z liczby wygranych walk w pierwszej eliminacji . Po eliminacjach nikt nie odpada. 

- po dwóch eliminacjach na podstawie liczby wygranych walk we wszystkich eliminacjach łącznie 

sporządza się listę rankingową zawodów,  

- na podstawie listy rankingowej zawodów ustala się drabinkę eliminacji bezpośredniej. 

- podczas eliminacji bezpośredniej zawodnicy walczą do 15 trafień do momentu wyłonienia 

zwycięzców 

 

7.Zgłoszenia i informacje: joahun@wp.pl , tel.502233892 Joanna Hunger 

 

8.Opłata startowa: 35 zł od zawodnika  

 

 

Zapraszamy i życzymy wspaniałej zabawy!!! 

mailto:joahun@wp.pl

