
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XV Turniej „O Puchar Rajców Gdańskich” 

Indywidualny turniej młodzików i dzieci we florecie dziewcząt i chłopców 

GDAŃSK 22.10.2022 r. 
 

ORGANIZATOR: 

➢ Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki 

➢ Gdańska Szkoła Szermierki 

➢ Gmina Miasta Gdańska 

 

PARTNER 

➢ Polski Związek Szermierczy 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

➢ Hala Widowiskowa Gdańskiej Szkoły Szermierki  ul. VII Dwór 7 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

 

22.10.2022 r. (sobota) 

9.00   eliminacje grupowe kategoria wiekowa młodzik (rocznik 2009-2010)- floret dziewcząt i floret 

chłopców 

10.00  eliminacje grupowe kategoria wiekowa dzieci (rocznik 2011-2012) – floret dziewcząt i floret 

chłopców 

13.00 eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2013 i młodsi – floret dziewcząt i floret chłopców 

 

 

SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 

➢ Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami FIE i regulaminem imprez sportowych PZS. 

➢ Młodzik - walki w grupie do 4 trafień, 2 minuty, eliminacja bezpośrednia do 12 trafień w 3 

rundach po 2 minuty.  

➢ Dzieci walki w grupie do 4 trafień, 2 minuty, eliminacja bezpośrednia do 8 trafień w 3 rundach po 

2 minuty, obowiązują klingi „2”  

➢ Kategoria wiekowa 2013 i młodsi walki w grupach do 4 trafień, 2 minuty, eliminacja 

bezpośrednia do 8 trafień w 3 rundach po 2 minuty, obowiązuje klinga mini „0” 

➢  Sędziowie: 1-5 zawodników bez sędziego, powyżej 5 zawodników 1 sędzia !!! 

 

ZGŁOSZENIA: 

➢ zgłoszenia zawodników zgodnie z regulaminem PZSzerm na stronie www.pzszerm.pl  

potwierdzenia udziału należy dokonać w Komisji Technicznej najpóźniej na 45 min. 

przedrozpoczęciem zawodów 

➢ wstęp osób towarzyszących i kibiców zgodnie z obowiązującymi w kraju obostrzeniami oraz 

wytycznymi organizatora (mogą przebywać tylko na trybunach) 

➢ przy zgłoszeniu powyżej 5 zawodników (dotyczy łącznej ilości zawodników) dany klub ma 

obowiązek delegować sędziego pozostającego do dyspozycji KT. 

 

STARTOWE: 

Za udział w zawodach obowiązuje startowe 35 zł od zawodnika – płatne gotówką w biurze zawodów 

 

RÓŻNE: 

 

➢ Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi.  

➢ Na sali będzie dostępny bufet, gdzie będzie można zakupić ciepłe napoje, wodę, kanapki itp.  

➢ Rezerwacja miejsc noclegowych w GSS: tel.58-346-12-62, mail: rezerwacje@gss.edu.gdansk.pl 

➢ Kontakt z organizatorem: Karolina Frohwerk 606 331 767,  e-mail: karolinach83@o2.pl 

➢ Wejście na salę wyłącznie w obuwiu sportowym 
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