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REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZERMIERCZEGO W SZABLI
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
„MŁODZI WALECZNI”
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Ząbki”
Współorganizatorzy:
•
•
•

MOSiR Ząbki
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach
Polski Związek Szermierczy

Patron: Burmistrz Miasta Ząbki
Patronat medialny: portal informacyjny zabki24.pl
Termin i miejsce: 06 października 2018
Cel imprezy:
•
•
•
•
•
•
•

organizacja profesjonalnego turnieju z zakresu szermierki sportowej, poprzez okresowe stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania szermierki,
udział dzieci i młodzieży w turnieju szermierczym,
współzawodnictwo z zawodnikami z klubu, innych klubów i krajów,
zdobywanie doświadczeń i podnoszenie kwalifkacji szermierczych,
spotykanie nowych przyjaciół i czerpanie radości ze sportu,
promocja klubu i miasta Ząbki jako jego siedziby,
promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zasad „fair-play” i uczciwej rywalizacji.

Regulamin turnieju „Młodzi Waleczni”
Podczas zawodów obowiązuje Regulamin „Uprawiania szermierki oraz współzawodnictwa
sportowego Polskiego Związku Szermierczego“. Regulamin dostępny jest w siedzibie Polskiego Związku Szermierczego, na stronie www.pzszerm.pl lub na żądanie od/u organizatora imprezy.
Komunikaty o turnieju będą publikowane na stronie www.szabla-zabki.pl w wydzielonej
sekcji.
Dane kontaktowe do organizatora: Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Ząbki”,
sekretariat@szabla-zabki.pl, tel. 606 968 271.
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I.

Uczestnictwo

W turnieju „Młodzi Waleczni“ mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 2005-2007
oraz 2008 i młodsi. Obowiązuje podział na płcie. W turnieju Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
• zawodnicy urodzeni w latach 2005-2007 (kat. młodzik),
• zawodnicy urodzeni w latach 2008 i młodsi (kat. dzieci).
• Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”.

II.

Zasady wyboru broni

Przed przystąpieniem do pojedynku zawodnicy pod nadzorem sędziego dokonują wyboru
broni w kontekście długości kling. Pierwszeństwo ma klinga krótka.

III.

Zasady fnansowania

Koszty organizacyjne turnieju pokrywają patron, sponsorzy i klub UKS „Szabla Ząbki” oraz
uczestnicy w wysokości 25 pln. Wpisowe należy wpłacać na konto na co najmniej 5 dni prze
planowaną datą imprezy lub na turnieju gotówką przed rozpoczęciem zawodów- organizator
może wystawić KP lub rachunek.
Koszty przejazdu - zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
Koszty wyżywienia zawodników, sędziów i trenerów zawodników pokrywa organizator (jeden posiłek regeneracyjny).
Bufet z napojami, kanapkami itp. – zawodnicy pokrywają we własnym zakresie z wyłączeniem przekąsek i napojów rozdawanych w pakiecie powitalnym przed rozpoczęciem turnieju.
Ogólnodostępny bufet pozostaje do dyspozycji gości i uczestników przez cały czas trwania
turnieju.

IV.

Nagrody

Zawodnicy, którzy zajmą I, II, III miejsca w swojej kategorii otrzymują puchary, medale i nagrody. Niezależnie, przed rozpoczęciem zawodów zawodnicy otrzymują pakiet powitalny zawierający m.in. podarunek pamiątkowy.

V.

Powiadomienie o uczestnictwie

Zgłoszenia zawodników do dnia 04 października należy dokonać za pośrednictwem strony
www.pzszerm.pl.

VI.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez
Organizatora turnieju „Młodzi Waleczni” są ostateczne.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach
w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator odpowiada z tytułu NW za osoby biorące udział w turnieju.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się
turnieju.
W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt sekretariat@szabla-zabki.pl,
tel. 606 968 271.
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