
Komunikat organizacyjny XXII Międzynarodowego 

Turnieju Szermierczego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz   

V Memoriał Bolesława Miki 

 

          
 

1. Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin”,  Miasto Radlin, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Radlinie , Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poprzez 

Polski Związek Szermierczy.   

 

2. Miejsce zawodów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie ul. Korfantego 17.   

  

3. Program zawodów 

 

Dnia 09.10.2021 r. godz. 9:30 - szpada dziewcząt roczniki  2012 i młodsze 

godz. 9:30 – szpada dziewcząt roczniki 2005-2007 

godz. 10:45 – uroczyste otwarcie zawodów  

godz. 12:00 - szpada dziewcząt roczniki 2010 – 2011 

godz. 14:00 - szpada dziewcząt roczniki 2008-2009 

 

Dnia  10.10.2021 r.     godz. 9:30 – szpada chłopców roczniki 2012 i młodsi  

godz. 9:30 - szpada chłopców roczniki 2005-2007  

godz. 12:00 – szpada chłopców roczniki 2010-2011 

godz. 14:00 - szpada chłopców roczniki 2008-2009   

System rozgrywania zawodów:   

 

Zgodnie z przepisami FIE oraz regulaminem Polskiego Związku Szermierczego 

roczniki 2006-2007 - walki grupowe do 5 trafień, walki pucharowe do 15 trafień  

roczniki 2008-2009 - walki grupowe do 4 trafień, walki pucharowe do 12 trafień 

roczniki 2010-2011 - walki grupowe do 4 trafień, walki pucharowe do 8 trafień– obowiązują szpady 

mini rozmiar 0 – maksymalna długość szpady 95 cm  

roczniki 2012 i młodsi - walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 8 trafień– 

obowiązują szpady mini rozmiar 0 – maksymalna długość szpady 95 cm   

 

4. Zgłoszenia przez stronę PZSZ oraz mailowe- wowo.ww@wp.pl.  W przypadku zgłoszeń 

zawodników na maila Organizatora, należy wysłać je na obowiązujących kwestionariuszach 

obejmujących zawodników, trenerów oraz osób towarzyszących. Zgłoszenia mailowe osób 

towarzyszących do dnia 09.10.2021.  

5. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Polskiego Związku 

Szermierczego dla organizowania zawodów krajowych oraz z zachowaniem obowiązujących w tym 

dniu zasad sanitarnych. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakrywanie ust i nosa 

maseczkami. Za nieprzestrzeganie noszenia maseczek osoby towarzyszące jak i zawodnicy mogą 

zostać usunięci z terenu zawodów. Obowiązują kwestionariusze uczestnika zwodów szermierczych 

przy wejściu na teren obiektu. 

6. Potwierdzenie uczestnictwa na 45 min. przed rozpoczęciem walk.  



 

7. Startowe: 25 zł od zawodnika płatne przy potwierdzeniu udziału do zawodów w KT.   

  

8. Noclegi kluby rezerwują we własnym zakresie. 

  

9. Dla finalistów przewidziane są puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy.   

  

10. Informacje o turnieju udzielane są pod numerami telefonów 782316425 oraz 608054305  

 

Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu w ramach programu „Sport wszystkich dzieci -  Wspieranie organizacji imprez 

sportowych dla dzieci i młodzieży” , dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa 

Śląskiego oraz budżetu Miasta Radlin. 

 

 

 


