
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY   

 
VII Ogólnopolski Turniej Szermierczy  
w szpadzie dziewcząt i chłopców  
o Puchar Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie 
 

26 – 27 marca 2022 r. 
 

1. ORGANIZATOR: 
UKS „Wołodyjowski” Siemianowice Śląskie 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
MOSIR „Pszczelnik” Siemianowice Śląskie – Kompleks Sportowy „MICHAŁ” 

 

2. PATRONAT:  
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA, KONTAKT: 
• Miejsce: Kompleks Sportowy „MICHAŁ” ul. Orzeszkowej 1, 41-103 Siemianowice Śląskie.  
• Zgłoszenia: do dnia 24 marca – dane kontaktowe poniżej. 

W zgłoszeniu poza listą zawodników należy podać imię i nazwisko opiekuna lub trenera.  
• Kategoria wiekowa: rocznik 2011 i młodsi. 
• Potwierdzenie udziału:  

zgłoszenie w Komisji Technicznej 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
• Opłata startowa: 25 zł 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 

• Dla zwycięzców przewidziane dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. 
• W czasie zawodów będzie czynny bufet. 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW: 
 

26 marca 2022  (sobota) 

szpada dziewcząt 
27 marca 2022 (niedziela) 

szpada chłopców 

Rozpoczęcie walk godz. 14,00 
Godz. 13,45 - oficjalne otwarcie zawodów. 

 

Rozpoczęcie walk godz. 14,00 
 

 

5. SPRZĘT, ZASADY PUNKTACJI: 
 

Broń: szpady krótkie - rozmiar „0”. 
Eliminacje grupowe: Do 4 trafień Czas walk: 2 minuty 
Walki pucharowe Do 8 trafień Czas walk: 2 rundy po 2 minuty 

 
 
 
 

mailto:ukswolodyjowski@mmj.pl
https://ukswolodyjowski.pl/


 
 

 

6. REGULAMIN ZAWODÓW: 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZSz. Zawodnicy i osoby 
towarzyszące muszą posiadać lub wypisać na miejscu oświadczenie o stanie zdrowia 
(kwestionariusz uczestnika zawodów szermierczych) podpisane przez opiekuna prawnego. 
Kwestionariusz dostępny: 
 
https://ukswolodyjowski.pl/wp-content/uploads/2022/03/KWESTIONARIUSZ-
UCZESTNIKA-ZAWODOW-SZERMIERCZYCH-2021-2022.pdf 
 
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.  
Na halę wstęp będą miały tylko osoby podane w zgłoszeniu. Prosimy o zastosowanie się 
do ogólnie obowiązujących przepisów sanitarnych. 

 
Liczymy, że mimo obecnej sytuacji w Ukrainie, zawody odbędą się bez przeszkód. 

Niech sportowa rywalizacja nieco przysłoni smutną rzeczywistość. 
 
 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SPOKOJNEGO POBYTU W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ! 
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