XI edycja turnieju amatorów w szpadzie
„Warszawska Syrenka 2022”

Regulamin Zawodów










Zawody zostaną rozegrane w dniu 26 marca 2022 r. od godziny 13:00 na hali szermierczej
Klubu Sportowego Warszawianka przy ul. Piaseczyńskiej 71 w Warszawie
Prawo udziału w zawodach mają wyłącznie pełnoletni zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w
klubach, amatorzy uprawiający szermierkę̨ i pięciobój nowoczesny hobbystycznie. Osoby
niepełnoletnie mają prawo startu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody opiekunów
prawnych.
Za amatora uważa się̨ osobę̨ niesklasyfikowaną na liście klasyfikacyjnej w swoim kraju oraz
na liście FIE w ciągu ostatnich 10 lat w szpadzie, szabli, florecie oraz pięcioboju
nowoczesnym.
Zapisy do turnieju odbywają̨ się̨ tylko i wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 24 marca
2022 r. do godziny 23:59.
Wszystkie osoby zgłoszone do turnieju zostaną̨ zweryfikowane w celu uniknięcia udziału
zawodników wyczynowych. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają̨ sobie podjęcia
ostatecznej decyzji dotyczącej akceptacji lub wykluczenia osoby zgłaszanej do turnieju.
Każda osoba zgłoszona do turnieju otrzyma potwierdzenie udziału w zawodach wraz z
indywidualnym numerem startowym w formie elektronicznej.
W zawodach mogą̨ brać́ udział osoby posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające
zdolność́ do udziału w zwodach lub po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji.
W przypadku gdy podczas zawodów okaże się, że zawodnik nie jest amatorem, może
uczestniczyć w turnieju, jednak nie zostanie sklasyfikowany.

Zgłoszenia Zawodników do Uczestnictwa w Zawodach
Organizator ma prawo nie dopuścić́ zawodnika do startu w zawodach, który oprócz innych wymogów
opisanych w Regulaminie Zawodów nie spełni jednego z następujących wymagań́ :



nie dokona zgłoszenia do zawodów swojej osoby w Komisji Technicznej z podaniem
wszelkich wymaganych danych osobowych najpóźniej 45 minut przed planowaną godziną
rozpoczęcia zawodów w danej broni,
nie wpłaci startowego najpóźniej 45 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów w
danej broni, nie podpisze stosownych oświadczeń́ wymaganych przez Komisję Techniczną
45 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów w danej.

Czas Walki






dla wszystkich broni, w walkach kobiet i mężczyzn stosuje się̨ te same zasady pomiaru czasu
walki,
przy rozgrywaniu walk pomiar czasu jest obowiązkowy,
dla walk do 5 trafień́ czysty czas walki wynosi 3 min,
dla walk do 15 trafień́ czas walki wynosi trzy razy po 3 min, z jednominutową przerwą
pomiędzy tymi turami,
jeśli po zakończeniu czasu walki pozostaje ona nierozstrzygnięta, następuje losowanie
priorytetu i doliczona zostaje dodatkowa minuta na rozstrzygniecie walki. Po tym czasie walka
musi się̨ zakończyć́ .

Zasady Rozgrywania Zawodów



W turnieju amatorów szermierki mężczyźni i kobiety walczą̨ oddzielnie.
Ranking turnieju jest niezależny dla kobiet i mężczyzn.
a) W zawodach, w których uczestniczy do 24 zawodników stosuje się̨:
- system walk: każdy z każdym, do 5 trafień́ .
- w przypadku równej ilości wygranych walk przez dwóch lub więcej zawodników, o
zajęciu pierwszego miejsca nie decyduje lepszy stosunek trafień́ , lecz walka (walki)
barażowa,
b) jeżeli w zawodach, w których w danej broni startuje 25 lub więcej zawodników stosuje się̨
następujący sposób rozgrywania walk:
- przeprowadza się̨ jedną eliminację grupową w grupach 6-7 osobowych. Walki
odbywają̨ się̨ do 5 trafień́
- po rundzie eliminacyjnej na podstawie liczby wygranych walk sporządza się̨ listę̨
rankingową zawodów,
- na podstawie listy rankingowej zawodów ustala się̨ drabinkę̨ eliminacji
bezpośredniej.
- podczas eliminacji bezpośredniej zawodnicy walczą̨ do 15 trafień́ do momentu
wyłonienia zwycięzców.

Sędziowie



podczas sędziowania walk w czasie zawodów obowiązuje regulamin FIE,
obsługę̨ sędziowską zapewnia organizator zawodów.

Kontrola Sprzętu






Zawodnicy w trakcie zawodów zobowiązani są̨ do używania sprzętu wyprodukowanego
zgodnie z stosownymi normami technicznymi określonymi przez FIE dla producentów sprzętu
szermierczego,
Organizator zawodów ma prawo nie przeprowadzać́ kontroli sprzętu używanego przez
zawodników przed zawodami.
Organizator zawodów jest zobowiązany do posiadania w trakcie zawodów przynajmniej jednej
pary stosownych ciężarków i szczelinomierza,
Każdy zawodnik ma prawo przed lub w trakcie walki zażądać́ kontroli broni za pomocą̨
ciężarka i szczelinomierza. Kontroli podlega wówczas broń obu zawodników,
Zawodnik ma prawo odmówić́ dalszego prowadzenia walki zarówno w trakcie, jak i przed jej
rozpoczęciem, jeśli uzna, że używany przez siebie lub przeciwnika sprzęt zagraża zdrowiu lub
życiu, któregoś́ z zawodników. O zasadności odmowy decyduje Sędzia prowadzący walkę̨, a
przypadku jego wątpliwości- Komisja Techniczna. W przypadku uznania niezasadności
odmowy zawodnik odmawiający otrzymuje karne trafienie, a w przypadku dalszej odmowy –
przegrywa walkę̨ utrzymując swój aktualny dorobek punktowy.

Komisja Techniczna





Komisja Techniczna jest organem powoływanym przez organizatora
skład Komisji Technicznej wyznacza organizator. Komisja Techniczna powinna liczyć́ co
najmniej 2 osoby
Komisja Techniczna jest organem, który przeprowadza pod względem merytorycznym
zawody i która czuwa nad sprawnym i właściwym przebiegiem turnieju.
realizując swoje zadania Komisja Techniczna zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
zawartych w Zasadach Rozgrywania Zawodów i w Regulaminie Zawodów, a w razie braku
odpowiednich przepisów w tej publikacji, w Regulaminie FIE. Pod sformułowaniem
„Regulamin FIE” należy rozumieć́ aktualne wydanie polskiego tekstu wraz z ewentualnymi
poprawkami lub uzupełnieniami ogłoszonym w komunikatach PZS.
Zadania i uprawnienia Komisji Technicznej:

1. Komisji Technicznej weryfikuje spełnienie wymagań́ przez Organizatora
umożliwiających przeprowadzenie zawodów w zakresie urządzeń́ sportowych i
sprzętu sportowego.
2. Komisji Technicznej weryfikuje spełnienie wymagań́ przez Organizatora w zakresie
warunków organizacji zawodów amatorów jako formy rekreacji ruchowej
3. Komisja Techniczna dopuszcza do zawodów po wyegzekwowaniu od Organizatora
spełnienia wymagań́ odpowiedzialności, bezpieczeństwa, porządku i higienicznych
warunków uczestników podczas zawodów sportowych amatorów.
4. Komisja Techniczna dopuszcza do zawodów po wyegzekwowaniu od Organizatora
spełnienia wymagań́ w zakresie wymogów stawianych budynkom, w których odbywać́
się̨ Bedą zawody sportowe amatorów.
5. Techniczna dopilnowuje Organizatora/sekretariat zawodów spełnienia obowiązku
wysyłki (pocztą elektroniczną, faksem) listy uczestników turnieju na adres/numer
Towarzystwa Ubezpieczeniowego
6. W trakcie zawodów Komisja Techniczna nadzoruje pracę sędziów, sekretariatu
zawodów, rozpatruje i rozstrzyga konflikty i protesty uczestników
7. Na zakończenie zawodów Komisja Techniczna egzekwuje od Organizatora
opracowanie końcowe wyników rywalizacji sportowej.

Odpowiedzialność́






Zawodnicy zaopatrują̨ się̨ w broń, sprzęt i ubiory oraz walczą̨ na własną odpowiedzialności
ryzyko.
za rozegranie zawodów zgodnie z Zasadami Rozgrywania Zawodów i Regulaminem
Zawodów odpowiada Komisja Techniczna.
obowiązkiem organizatora zawodów jest powołanie Komisji Technicznej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie zawodów zgodnie z Zasadami Rozgrywania Zawodów i Regulaminem
Zawodów.
Komisja Regulaminowa jest organem nadrzędnym, uprawnionym do rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych w trakcie przeprowadzania zawodów.
Regulamin Zawodów organizatora zawodów obowiązkowo musi zawierać́ zapisy zgodne z
Zasadami Rozgrywania Zawodów opisanymi powyżej lub odwołanie do nich i nie może być́
z nimi sprzeczny.

