VIII edycja turnieju dla Amatorów, Dzieci i Młodzieży
„Warszawska Syrenka 2019”
Komunikat organizatora
Termin zawodów

Miejsce

06 kwietnia 2019 r. - Turniej Amatorów
07 kwietnia 2019 r. - Turniej Dzieci i Młodzieży

Hala szermiercza - Klubu Sportowego
Warszawianka ul. Piaseczyńska 71, Warszawa

Organizator
•
•
•
•

Klub Szermierzy Warszawianka, www.kszwarszawianka.pl
Nauka Szermierki www.naukaszermierki.pl
Polski Związek Szermierczy: www.pzszerm.pl
Klub Sportowy Warszawianka: www.kswarszawianka.pl

Program
06 kwietnia 2019
Sobota

07 kwietnia 2019
Niedziela

Turniej Amatorów

Turniej Dzieci i Młodzieży

10.00

Potwierdzenie zgłoszeń do komisji
technicznej
Oficjalne otwarcie Turnieju.

10.15

Rozpoczęcie walk eliminacyjnych

13.15

Runda pucharowa.
Wyłonienie 8 finalistów

12:00

Szpada dziewcząt (2005,2006)
Szpada chłopców (2005,2006)

17:00

Finały
Wręczenie nagród (8 kobiet i mężczyzn)

14:30

Szpada dziewcząt (2003,2004)
Szpada chłopców (2003,2004)

9.15

9:45
10:00

Oficjalne Otwarcie Turnieju Dzieci i
Młodzieży
Szpada dziewcząt (2007,2008) mini szpady
Szpada chłopców (2007,2008) mini szpady

Zapisy
•

•

zgłoszenie do turnieju Amatorów
przyjmowane są wyłącznie drogą
elektroniczną na adres mailowy:
info@naukaszermierki.pl
Termin ostateczny zgłoszeń:
04 kwietnia 2019

zgłoszenie do turnieju Dzieci i Młodzieży
odbywa się poprzez stronę PZSzerm
http://www.pzszerm.pl lub
• osobiście na 45 min przed rozpoczęciem
zawodów, po wcześniejszym
przedstawieniu ważnych badań
sportowych.
Potwierdzenie zgłoszenia najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem
•

Turniej szermierczy jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Mokotowa oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Opłata startowa
•
•

•

dla Amatorów 100 PLN
zawodnicy zagraniczni 25 EUR

•

dla zawodników posiadających licencję
PZSzerm - 25 PLN
zawodnicy zagraniczni/bez licencji
PZSzerm - 15 EUR

Kontrola broni
•

Kontrola broni oraz wyposażenia będzie przeprowadzana na planszy przed walką.

Sędziowie
•
•

Sędziowanie odbywa się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Szermierczego
Kluby zgłaszające do zawodów więcej niż 5 zawodników zgodnie z regulaminem Polskiego
Związku Szermierczego mają obowiązek dać do dyspozycji Komisji Technicznej jednego
sędziego związkowego.

Prawo startu
•

•

W zawodach Amatorów Regulamin daje
prawo udziału wyłącznie pełnoletnim
zawodnikom zrzeszonym i niezrzeszonym
w klubach, amatorom uprawiającym
szermierkę hobbystycznie
Zawody rozgrywane będą w kategoriach:
szpada kobiet i szpada mężczyzn

•
•

Turniej Dzieci i Młodzieży odbędzie się
zgodnie z regulaminem PZSzerm.
Zawody rozgrywane będą w kategoriach:
szpada dziewcząt i szpada chłopców

System walk
W turnieju Amatorów są to dwie tury eliminacji
grupowych, nikt nie odpada, następnie eliminacje
bezpośrednie do wyłonienia zwycięzcy bez walki o
III miejsce. Obowiązuje regulamin FIE.

W turnieju Dzieci i Młodzieży będzie to jedna tura
eliminacji grupowych, następnie eliminacje
bezpośrednie do wyłonienia zwycięzcy bez walki o
III miejsce. Obowiązuje regulamin FIE.
• Kategoria 2003-2004 (walki w grupie
do 5 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 15 trafień w 3 rundach po 3 minuty)
• Kategoria 2005-2006 (walki w grupie
do 4 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 12 trafień w 3 rundach po 2 minuty)
• Kategoria 2007-2008 (walki w grupie
do 4 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 8 trafień w 2 rundach po 2 minuty)

Turniej szermierczy jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Mokotowa oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Hotele
•
•
•
•

Organizator poleca nocleg wraz z bezpłatną opcją dowozu na zawody na specjalnych warunkach
w hotelu Best Western Hotel Felix***, ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa, www.bwfelix.pl
tel: +48 22 210 70 00.
Termin obowiązywania oferty: 05-07 kwietnia 2019 r.
Aby skorzystać należy podać hasło „WARSZAWSKA SYRENKA”/”WARSAW MERMAID”
Ceny przedstawiają się następująco:
Pokój 1-os ze śniadaniem 180 PLN/doba
Pokój 2-os ze śniadaniem 210 PLN/doba
Pokój 3-os ze śniadaniem 270 PLN/doba
Parking samochód osobowy 15 PLN/doba
Parking minibus 20 PLN/doba

•
•
•

Rezerwacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres rezerwacja@bwfelix.pl
Płatność: na miejscu podczas meldowania
Przy rezerwacji 5 i więcej pokoi obowiązuje przedpłata 50% wartości rezerwacji na podstawie
rachunku proforma, reszta należności płatna na miejscu podczas meldowania.

Nagrody
Dla ośmiu finalistów turnieju przewidziane są statuetki oraz cenne nagrody rzeczowe. Dla wszystkich
uczestników turnieju przewidziane są okolicznościowe pamiątki oraz prezenty od Sponsorów.

Atrakcje dodatkowe
Na turniej zapraszamy wszystkich zawodników wraz z rodzinami, znajomymi oraz wszystkich
sympatyków szermierki. Prosimy śledzić informacje na stronie turnieju www.fencing4fun.com oraz na
naszych profilach społecznościowych.

Catering
W trakcie turnieju na terenie zawodów będzie działał bufet.

Kontakt
Klub Szermierzy Warszawianka:
• Piotr Sadowy (tel. 507 63 63 00), piotr@kszwarszawianka.pl
• Katarzyna Sadowy (tel. 509 098 366), kasia@kszwarszawianka.pl

Turniej szermierczy jest organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Mokotowa oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego

