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REGULAMIN
IV Amatorskiego Turnieju „Szpadowe Potyczki pod Dzwonem Zygmunta” 2017

1. Prawo udziału w zawodach mają osoby PEŁNOLETNIE uprawiające szermierkę
amatorsko, które wcześniej nie były zawodnikami i nie brały udziału w systemie
rywalizacji sportowej Polskiego Związku Szermierczego. Szczególnym adresatem
turnieju są rodzice, którzy zaczęli uprawianie szermierki pod wpływem dzieci
zapisanych do klubów szermierczych w Polsce i nie tylko.
2. W szczególności za amatorów szermierki nie uważa się zawodników, którzy:
a)
trenowali szermierkę jako zrzeszeni w klubie posiadającym licencję
Polskiego Związku Szermierczego przed ukończeniem 21 roku życia i brali
udział w systemie rywalizacji sportowej
b) systematycznie biorą udział w systemie rywalizacji sportowej w szpadzie
jakiejkolwiek kategorii wiekowej (w tym także Weteranów)
3. Organizator dopuszcza udział zawodników, którzy spełniając warunek określony w
pkt. 2 a ze względów szkoleniowych sporadycznie uczestniczą w rywalizacji
sportowej w kategorii Seniorów i Weteranów w szpadzie i w związku z tym
widnieją na listach klasyfikacyjnych PZSzerm lub SPWS, jednak pozostawia sobie
możliwość ostatecznej weryfikacji konkretnych osób.
4. Organizatorzy apelują do zgłaszających się zawodników o realną ocenę
przebiegu swojej kariery szermierczej pod kątem stopnia zaawansowania, a
w szczególności nie biorą odpowiedzialności za dożywotni stan psychiczny
szermierzy zaawansowanych, których w przypadku zwycięstwa nad
prawdziwymi amatorami mogą do końca życia dręczyć wyrzuty sumienia. W
sytuacji, gdyby w trakcie zawodów doszło do spalenia się ze wstydu takiego
zawodnika zostanie on (lub rodzina, w przypadku spalenia definitywnego)
obciążony kosztami ewentualnej akcji gaśniczej
5. Zgłaszający się zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań
lekarskich dopuszczających do uprawiania szermierki, lub złożenia oświadczenia
iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
6. W turnieju indywidualnym mężczyźni i kobiety walczą osobno. W przypadku
niewielkiej ilości uczestników dopuszcza się walki bez podziału na płeć, przy
zachowaniu osobnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn. W takiej sytuacji przyznaje się
po jednym miejscu trzecim w klasyfikacjach dla kobiet i mężczyzn, w razie
konieczności rozegrany zostanie dodatkowy mecz o trzecie miejsce pomiędzy
uczestnikami tej samej płci
7. Zawodnicy rozgrywają turniej zgodnie z zasadami FIE, tj. walki grupowe w czasie
3 minut do 5 trafień oraz walki w eliminacji bezpośredniej w trzech rundach po 3
minuty do 15 trafień. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmniejszenia ilości

trafień w walkach eliminacji bezpośredniej, jednak nie mniej niż do 10 trafień oraz
dostosowania czasu walk do ustalonej ilości trafień, zależnie od warunków
psychofizycznych uczestników. Przyjmuje się zasadę przejścia wszystkich
uczestników do fazy eliminacji bezpośredniej, jeżeli nie stoją na przeszkodzie
istotne względy organizacyjne.
8. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dwóch eliminacji grupowych, w
przypadku podziału na grupy liczące 6 lub mniej zawodników. Pierwsza eliminacja
odbywa wg rozstawienia losowego, druga wg rozstawienia wynikającego z liczby
wygranych walk w pierwszej eliminacji.
9. W przypadku mniejszej ilości uczestników dopuszcza się zastosowania systemu
walk każdy z każdym do 5 trafień jako ostatecznego systemu decydującego o
kolejności w zawodach bez rozgrywania walk eliminacji bezpośredniej.
10.
Zawodnicy zgłaszają się do turnieju indywidualnego drogą elektroniczną na
adres: ralf4sz@wp.pl do godz. 23.59 w dniu 11 maja 2017. Organizator dopuszcza
możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów 45 minut przed rozpoczęciem,
jednakże zastrzega, że w przypadku braku możliwości weryfikacji takiego
zgłoszenia pod kątem wymogów pkt. 2 zawodnik może nie zostać dopuszczony do
startu
11.
Turniej drużynowy rozgrywany będzie zgodnie z regulaminem FIE
(poszczególne walki do 5 trafień). Do walk w turnieju drużynowym dopuszcza się
drużyny w składach 3 osobowych. Organizatorzy dopuszczają możliwość
wystawienia drużyny w składzie 4 osobowym (z zawodnikiem rezerwowym)
12.
Turniej drużynowy odbywa się osobno w kategoriach szpady mężczyzn i
szpady kobiet. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia turnieju
bez podziału na drużyny męskie i żeńskie, dopuszczamy wówczas zgłaszanie
drużyn w składach mieszanych. Dopuszcza się także drużyny reprezentowane
przez dwa lub więcej klubów.
13.
Zgłoszenie drużyn następuje drogą elektroniczną na adres: ralf4sz@wp.pl do
godz. 23.59 w dniu 11 maja 2017. Dopuszcza się korektę w zgłoszeniach do
turnieju drużynowego do czasu zakończenia walk półfinałowych w turnieju
indywidualnym. Dopuszcza się także udział w turnieju drużynowym zawodników,
którzy nie wzięli udziału w turnieju indywidualnym z zastrzeżeniem zasady
zawartej w pkt. 10.
14.

Zgłaszający się zawodnicy uiszczają opłatę startową w wysokości 25 zł

15.
Uczestnicy w miarę możliwości powinni posiadać sprzęt atestowany minimum
do 350 N. Sprzęt nieatestowany zostanie dopuszczony, jeżeli będzie w
nienagannym stanie technicznym, o czym decyduje Komisja Techniczna na
wniosek sędziego prowadzącego walkę, lub jednego z zawodników.
16.
Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie turnieju rozstrzygane będą na
bieżąco przez Komisję Techniczną na podstawie Regulaminu uprawiania
Szermierki Polskiego Związku Szermierczego. Komisja Techniczna ma również
głos decydujący w przypadku braku zastosowania w/w regulaminu.

