
XXIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ Z OKAZJI 
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ 

VI MEMORIAŁ BOLESŁAWA MIKI

                 TURNIEJ PUNKTOWANY W KATEGORII DZIECI I MŁODZIKI

ORGANIZATOR :  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “TRÓJKA RADLIN”
 MIASTO RADLIN
 MOSIR RADLIN

PARTNER:      POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY
 

 MIEJSCE ZAWODÓW : 
Hala Sportowa MOSIR Radlin , ul. Korfantego 17

          
TERMIN ZAWODÓW : 08-09 PAŹDZIERNIK 2022 r.

08.10.2022 Zawody indywidualne kategoria – DZIEWCZYNY

godz. 11:30 – uroczyste otwarcie zawodów
godz. 10:00  - walki eliminacyjne dziewcząt  Zuchy (2013 i młodsze)
godz. 10:00 – walki eliminacyjne dziewcząt Młodzik (2009-2010)
godz. 13:00 – walki eliminacyjne dziewcząt Dzieci (2011-2012)
godz. 13:00 – walki eliminacyjne dziewcząt Junior Mł. (2006-2008)

Walki finałowe odbędą się bezpośrednio po zakończeniu walk eliminacyjnych. 
.    
09.10.2022 Zawody indywidualne kategoria -  CHŁOPCY

godz. 10:00  - walki eliminacyjne chłopców Zuchy (2013 i młodsze)
godz. 10:00 – walki eliminacyjne chłopców Młodzik (2009-2010)
godz. 13:00 – walki eliminacyjne chłopców Dzieci (2011-2012)
godz. 13:00 – walki eliminacyjne chłopców Junior Mł. (2006-2008)

   
Walki finałowe odbędą się bezpośrednio po zakończeniu walk eliminacyjnych. 
Godziny rozpoczęcia walk niektorych kategorii mogą ulec niewielkim zmianom o czym w razie 
zaistnienia poinformujemy osobnym komunikatem.

REGULAMIN : 
Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywać będzie się zgodnie z Regulaminem oraz 
wymogami bezpieczeństwa Polskiego Związku Szermierczego oraz FIE.
−roczniki 2006-2008 eliminacje grupowe do 5 trafień, eliminacje pucharowe do 15 trafień,
−roczniki 2009-2010 eliminacje grupowe do 4 trafień, eliminacje pucharowe do 12 trafień ,
−roczniki 2011-2012 eliminacje grupowe do 4 trafień, eliminacje pucharowe do 8 trafień(szpady mini 
"0"),
−roczniki 2013-2014 eliminacje grupowe do 4 trafień, eliminacje pucharowe do 8 trafień (szpady mini 
"0"). 

OPŁATA STARTOWA: 
Wysokość startowego 35 zł od zawodnika .



ZGŁOSZENIA: 
drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem PZS. Dopuszczalne są zgłoszenia na maila organizatora
wowo.  ww  @wp.pl   do 07.10.2022 r. Potwierdzenie obecności w Komisji Technicznej na 45 minut przed
rozpoczęciem zawodów z ważnymi badaniami lekarskimi. 
Dla finalistów przwidziane są medale, dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe i upominki. 
Na terenie obiektu dostepny będzie gorący bufet.

ZAKWATEROWANIE:  
Organizator poleca noclegi w hotelu: 
Leśna Perła Hostel de lux , Wiosny Ludów 113, 44-321 Marklowice , 
Hotel Gościniec Pszowski, ul. Traugutta 48, 44-370 Pszów, 
Hotel Amadeus, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 9, 

Kontakt do Organizatorów:  Katarzyna Huwer tel. 608-054-305,  Aleksandra Kuśka tel. 500-381-636.

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i miłych wrażeń z pobytu w Radlinie. 

XXIII Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej i VI Memoriał Bolesława Miki został zorganizowany
dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci -

 Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” poprzez Polski Związek
Szermierczy.
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