„Warszawska Syrenka 2022”
XI edycja międzynarodowego turnieju
dla amatorów, dzieci i młodzieży
Komunikat organizatora
Termin zawodów

Miejsce

26 marca 2022 r. - Turniej Dzieci i Amatorów
27 marca 2022 r. - Turniej 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
26 MARCA 2022
(sobota)

27 MARCA 2022
(niedziela)

TURNIEJ DZIECI

TURNIEJ MŁODZIEŻY

10.00

Szpada dziewcząt i chłopców
(2013 - 2014) mini szpady

10:00

Szpada dziewcząt (2009,2010)
Szpada chłopców (2009,2010)

Szpada dziewcząt i chłopców
(2011 i 2012) mini szpady

13:00

Szpada dziewcząt (2006,2008)
Szpada chłopców (2006,2008)

TURNIEJ AMATORÓW
13:00
16:00
19:00

Rozpoczęcie walk eliminacyjnych w
szpadzie mężczyzn i kobiet (I runda)
Runda pucharowa do 15 trafień
Finały Amatorów

Zapisy




zgłoszenie do turnieju Amatorów
przyjmowane są wyłącznie drogą
elektroniczną na adres mailowy:
info@naukaszermierki.pl
Termin ostateczny zgłoszeń:
24 marca 2022



zgłoszenie do turnieju Dzieci i Młodzieży
odbywa się poprzez stronę PZSzerm
http://www.pzszerm.pl lub wysyłając
zgłoszenie info@kszwarszawianka.pl

Potwierdzenie zgłoszenia najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem

Regulamin zawodów w związku z COVID-19




Zawody zostaną̨ przeprowadzone zgodnie z aktualnym regulaminem Polskiego Związku
Szermierczego oraz wymogami bezpieczeństwa PZS i obostrzeniami związanymi z COVID-19
w zakresie ograniczania ryzyka.
Zawody odbędą̨ się̨ z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, bez udziału
publiczności.
Zawodnicy odpadający zobowiązani są do opuszczenia hali zawodów.

Opłata startowa





dla Amatorów 100 PLN
dla Amatorów z zagranicy 25 EUR



dla zawodników posiadających licencję
PZSzerm - 25 PLN
zawodnicy zagraniczni – bez licencji
PZSZerm – 25 EUR

Kontrola broni


Kontrola broni oraz wyposażenia będzie przeprowadzana na planszy przed walką.

Prawo startu




W zawodach Amatorów Regulamin daje
prawo udziału wyłącznie pełnoletnim
zawodnikom zrzeszonym i niezrzeszonym
w polskich klubach, amatorom
uprawiającym szermierkę hobbystycznie
zamieszkałych na terenie Polski.
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 jest to jedna tura eliminacji
grupowej, 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 2006-2008 (walki w grupie
do 5 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 15 trafień w 3 rundach po 3 minuty)
 Kategoria 2009-2010 (walki w grupie
do 4 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 12 trafień w 3 rundach po 2 minuty)
 Kategoria 20011 i młodsi (walki w grupie
do 4 trafień, eliminacja bezpośrednia
do 8 trafień w 2 rundach po 2 minuty)

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

Kontakt
Klub Szermierzy Warszawianka:
 Piotr Sadowy (tel. (0) 507 63 63 00), piotr@kszwarszawianka.pl
 Katarzyna Sadowy (tel. (0) 509 098 366), kasia@kszwarszawianka.pl

