
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IV Memoriał Michała Kosickiego 

Ogólnopolski turniej we florecie dziewcząt i chłopców 

Bydgoszcz, 18.09.2022r. (niedziela) 
BYDGOSZCZ 

 
 

 
 

CELE IMPREZY:  

• Integracja dzieci z różnych regionów Polski 

• Przegląd zaplecza szermierczego 

• Sprawdzian szkoleniowy 

• Popularyzacja szermierki w Bydgoszczy i regionie 

• Pielęgnowanie pamięci o byłych zawodnikach 

• Kształtowanie postaw wolontarystycznych, propagowania idei wolontariatu w przestrzeni miejskiej 

• Zachęcanie do badań profilaktycznych pod kątem chorób nowotworowych 

 

ORGANIZATOR: 

• UKS przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy 

 

REGULAMIN: 

• Turniej ma charakter otwarty dla ekip krajowych oraz zagranicznych 

• Zawody rozgrywane w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców:  

• 2008 – 2009,  walki eliminacji grupowej do 5 trafień (3 min.), el. pucharowa do 15 trafień (3 rundy po 3 min.) - klingi roz.  „5” 

• 2010 – 2011, walki eliminacji grupowej do 4 trafień (2 min.), el. pucharowa do 12 trafień (3 rundy po 2 min.) – klingi roz.  „2”, „3” 

• 2012 i młodsi, walki eliminacji grupowej do 4 trafień (2 min.) el. pucharowa do 8 trafień (3 rundy po 2 min.) - klingi roz. „0” 

• Wymagane aktualne badania lekarskie 

• Zawodami kieruje Komisja Techniczna powołana przez Organizatora  

 

Sędziowie: 

Organizator turnieju zapewnia obsadę sędziowską 

 

PROGRAM ZAWODÓW:  

18.09.2022r. (niedziela) – FLORET DZIEWCZĄT i FLORET CHŁOPCÓW 

 

• 9.30 rocznik 2008 – 2009,  dziewczęta i chłopcy 

• 11.00 rocznik 2010 – 2011, dziewczęta i chłopcy 

• 11.30 Uroczyste Otwarcie Mistrzostw 

• 12.30 rocznik 2012 i młodsi, dziewczęta i chłopcy 

 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

• Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kromera 11, Bydgoszcz 

 

 

UWAGI: 

• Zgłoszenia zawodników elektronicznie za pomocą www.pzszerm.pl 

• Potwierdzenie udziału najpóźniej 45 minut przed rozpoczęciem zawodów w Komisji Technicznej 

• Startowe 35 zł płatne w sekretariacie zawodów, część środków zebranych ze startowego zostanie przekazana na cele charytatywne  

• Zwycięzcy otrzymają puchary, medale, finaliści (1 – 8) nagrody rzeczowe 

• Organizator pokrywa koszty organizacji turnieju 

• Kluby pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu 

 

 

 

Kontakt z organizatorem:  

Adrian Przednowek, tel. 793 778 727, adrian.przednowek@gmail.com  

Jakub Kozłowski, tel. 781 147 202, j.kozlowski@mdk5.pl 


