
Komunikat organizacyjny XXI Międzynarodowego Turnieju 

Szermierczego z okazji Dnia Edukacji Narodowej              

oraz IV Memoriału Bolesława Miki 

         

  

 

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 03.10.2020r.  godz. 9.30 - otwarcie zawodów  

godz. 9.30 - szpada chłopców roczniki 2007-2008  

godz. 12.30 - szpada chłopców roczniki 2011 i młodsi 

godz. 14.00 - szpada chłopców roczniki 2009-2010  

 

Dnia 04.10.2020r.  godz. 9.30 - szpada dziewcząt roczniki 2007-2008  

godz. 12.30 - szpada dziewcząt roczniki 2011 i młodsze                                  

godz. 14.00 - szpada dziewcząt roczniki 2009-2010 

4. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem Polskiego Związku  Szermierczego.  

System rozgrywania zawodów:  

roczniki 2007-2008 - walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 12 trafień – 

3 rundy po 2 minuty – obowiązują długie szpady  

roczniki 2009-2010- walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 10 trafień – 

3 rundy po 2 minuty – obowiązują szpady mini rozmiar “0”  

2011 i młodsi - walki grupowe do 4 trafień – 2 minuty, walki pucharowe do 8 trafień – 2 

rundy po 2 minuty – obowiązują szpady mini rozmiar “0” 

Obowiązuje regulaminowy strój szermierczy, ważne badania lekarskie oraz oświadczenie o 

stanie zdrowia związane z COVID-19. 

5. Opłata startowa: 25 zł od zawodnika płatne przy potwierdzeniu zgłoszenia do zawodów.  

 

6. Zgłoszenia krajowe poprzez stronę PZSzerm, zgłoszenia międzynarodowe poprzez kontakt 

telefoniczny z organizatorem 608054305. Zgłoszenie należy potwierdzić  

45 minut przed rozpoczęciem walk w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

7. Zakwaterowanie: Proponujemy następujące hotele:  

Hotel Leśna Perła– ul. Wiosny Ludów 113, 44-321 Marklowice,tel. 502448932  

Gościniec Pszowski – Pszów ul. Traugutta 32 tel. 32 7291861  

 

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



 

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

10. Uwagi związane z zagrożeniem epidemicznym: 

       

W trakcie trwania zawodów zalecamy: 

- Ograniczenie do minimum obecności osób nie biorących udziału w zawodach – na sale 

wstęp mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie wraz z organizatorem zawodów; 

- Noszenie masek lub przyłbic zakrywających usta i nos przez osoby przebywające na terenie 

MOSiR Radlin oraz sali gimnastycznej; 

- Utrzymywanie bezpiecznego dystansu; 

- Stosowanie powitania bez bezpośredniego kontaktu; 

- Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, a także zasłanianie ust 

podczas kichania i kaszlu; 

- Przy wejściu na teren obiektu mierzona będzie temperatura zawodników, prosimy zatem o 

zachowanie dystansu społecznego.  

Wszystkie osoby przebywające podczas zawodów na terenie obiektu sportowego w związku z 

panującą epidemią COVID-19 powinny rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, pod rygorem wykluczenia z 

zawodów, wyproszenia z obiektu sportowego oraz powiadomienia służb porządkowych.  

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć u organizatora zawodów oświadczenie 

(zawodnik podpisane przez rodzica), że jest zdrowy w dniu zawodów i nie ma znamion 

infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwał z osobą 

przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 

14 dni przed rozpoczęciem zawodów- oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2 do 

komunikatu. 

Dziękujemy i do zobaczenia ! 

 


