
 

Aktualizacja: 01 Kwietnia 2016 

 

V Międzynarodowe Zawody Amatorów Szermierki w Szpadzie oraz  
II Międzynarodowy Turniej Dzieci  

 
Termin: 09-10 kwietnia 2016 r. 

Miejsce zawodów : hala KS Warszawianka ul. Piaseczynska 71, Warszawa 

Program turnieju 

09 kwietnia 2016  
Sobota  
 
Tuniej Amatorów 

10 kwietnia 2016  
Niedziela 
 
Turniej Dzieci i Młodzieży 
 

 
9.15 

 
Potwierdzenie zgłoszeń do komisji 
technicznej 

  

10.00 Oficjalne otwarcie Turnieju. 
Przedstawienie Sponsorów i Partnerów 

10:00 Szpada dziewcząt (2000,2001,2002)  
Szpada chłopców (2000,2001,2002) 

10.15 Rozpoczęcie walk eliminacyjnych   
    
  12:00 Szpada dziewcząt (2003,2004)  

Szpada chłopców (2003,2004) 
13.15 Pokazy specjalne   
13.45 Runda pucharowa. Wyłonienie 8 

finalistów 
  

  14:30 Szpada dziewcząt (2005 i młodsi)   
Szpada chłopców (2005 i młodsi)  
- szpada mini  

17.00 Pokazy specjalne   
17.30 Finały   
18.00 Wręczenie nagród (8 kobiet i mężczyzn)   
19.00 Bankiet dla sponsorów i uczestników 

turnieju. 
  



 

 

Zapisy 

• zgłoszenie do turnieju Amatorów 
przyjmowane są wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres mailowy: 
cup@fencing4fun.com lub 
info@naukaszermierki.pl 

• Termin ostateczny zgłoszeń:  
07 kwietnia 2016 

 

• zgłoszenie do turnieju Dzieci i Młodzieży 
odbywa się poprzez stronę PZSzerm lub 

• osobiście na 45 min przed rozpoczęciem 
zawodów, po wcześniejszym 
przedstawieniu ważnych badań 
sportowych. 

 

 

Opłata startowa 

• dla Amatorów 90 PLN oraz 10 PLN opłaty 
za ubezpieczenie wykupione w dniu 
zawodów 

• zawodnicy zagraniczni 25 EUR 
 

• dla Dzieci opłata startowa wynosi 25 PLN  
• zawodnicy zagraniczni 15 EUR 

 

 

Nagrody 

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

Regulamin 

• 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  

• Pełny Regulamin jest dostępny na stronie 
www.fencing4fun.com 

• Turniej Dzieci i Młodzieży odbędzie się 
zgodnie z regulaminem PZSzerm.  

• Zawody rozgrywane będą w kategoriach: 
szpada dziewcząt i szpada chłopców 
 

 
Atrakcje dodatkowe 

Na turniej zapraszamy wszystkich zawodników wraz z rodzinami, znajomymi oraz wszystkich 
sympatyków szermierki. Podczas zawodów zorganizowane zostaną atrakcje dla najmłodszych. Prosimy 
śledzić informacje na stronie turnieju www.fencing4fun.com oraz na naszych profilach 
społecznosciowych. 
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