
Komunikat organizacyjny XVIII Międzynarodowego 

Turnieju Szermierczego z okazji Dnia Dziecka oraz   

XII Memoriału Pawła Ratajczaka 

  
                                                                                       

 

 

  

 

1. Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin”, Urząd Miasta Radlin, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie , Polski Związek Szermierczy , Śląski Związek 

Szermierczy  

 

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

  

3. Program zawodów:   

Dnia 26.05.2018r.   godz. 9.45 - otwarcie zawodów   

godz. 10.00 - szpada dziewcząt roczniki 2008 – 2009 

godz. 10.00 - szpada dziewcząt roczniki 2006-2007 

godz. 13.00 – szpada dziewcząt roczniki 2010 i młodsi  

godz. 13.00 - szpada dziewcząt roczniki 2004-2005   

Dnia 27.05.2018r.   godz. 10.00 - szpada chłopców roczniki 2008 - 2009 

godz. 10.00 - szpada chłopców roczniki 2006-2007 
godz. 13:00 – szpada chłopców roczniki 2010 i młodsi 
godz. 13.00 - szpada chłopców roczniki 2004-2005    

4. System rozgrywania zawodów:   

roczniki 2004-2005 - walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 12 trafień – 3 

rundy po 2 minuty – obowiązują długie szpady   

roczniki 2006-2007 - walki grupowe do 4 trafień - 2 minuty, walki pucharowe do 10 trafień – 3 

rundy po 2 minuty – obowiązują szpady mini rozmiar 0   

roczniki 2008 i młodsi - walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 8 trafień – 2 

rundy po 2 minuty – obowiązują szpady mini rozmiar 0 – maksymalna długość szpady 95 cm.   

 

5. Zgłoszenia przez stronę PZSZ, potwierdzenie uczestnictwa na 45 min. przed rozpoczęciem 

walk. 

6. Startowe: 25 zł od zawodnika płatne przy zgłoszeniu do zawodów.   

  

7. Noclegi kluby rezerwują we własnym zakresie 

  

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

  

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

Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

programu „Sport wszystkich dzieci -  Wspieranie organizacji imprez sportowych dla 

dzieci i młodzieży” oraz dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 

  

  

  
  

  

    


