REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW

1. Udział w zawodach bierze drużyna, która składa się z 3 zawodników walczących na
planszy (plus 2 rezerwowych) – zgodnie z regulaminem EVEC. Dopuszcza się udział
drużyny składającej się wyłącznie z 3 zawodników walczących (bez zawodników
rezerwowych)
2. O nazwie drużyny decyduje jej kapitan, który dokonuje jej formalnego zgłoszenia
zgodnie z listą klubów zrzeszonych w PZSz
a. w przypadku gdy drużyna złożona jest z dwóch zawodników tego samego klubu trzeci
zawodnik bądź rezerwowy z innego klubu walczy w barwach tego klubu
b. w przypadku drużyny złożonej z minimum 3 zawodników (każdy z innego klubu bądź
regionu) o nazwie drużyny decyduje jej kapitan
c. nazwa drużyny musi być zgodna z wykazem klubów zrzeszonych w PZSz
3. Do startu zostają dopuszczeni wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 3- rok życia.
Limit wieku wyznacza rok urodzenia zgodnie z regulaminem EVFC
4. DMPW rozegrane zostaną osobno w kategorii kobiet i mężczyzn
5. Mecze rozgrywane są do 45 trafień zgodnie z zasadami meczy drużynowych FIE,
EVFC, PZSz
6. O rozstawieniu poszczególnych drużyn decydować będzie suma punktów
poszczególnych zawodników drużyny, liczona zgodnie z z wzorem: miejsce w rankingu
europejskim E1, miejsce w rankingu krajowym E2. Suma punktów decyduje o
rozstawieniu. W przypadku zawodników nie posiadających żadnych punktów będą oni
dolosowani zgodnie z systemem rozgrywanych zawodów drużynowych FIE, EVFC,
PZSz (od nr 1 w prawo)
7. System rozgrywania zawodów uzależniony będzie od ilości drużyn. Powyżej 5
drużyn zostaną rozegrane eliminacje grupowe a następnie systemem pucharowym walki
o każde miejsce w turnieju bez walk repasażowych. Walki rozgrywane są o każde
miejsce w tabeli
8. Wyklucza się udział zawodników, którzy byli członkami reprezentacji Polski w ciągu
ostatnich 5 lat ( zgodnie z regulaminem EVFC)
9. W przypadku ukarania czarną kartką zawodnika walczącego na planszy
odpowiedzialność ponosi całą drużyna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie
10. Drużyna która zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje tytuł DRUŻYNOWEGO
MISTRZA POLSKI WETERANÓW
11. Drużyny za miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe medale i puchary
12.Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników okolicznościowe dyplomy oraz
nagrody

13.. Zgłoszenia do DMPW dokonuje kapitan drużyny biorący odpowiedzialność za jej
start. W przypadku braku startu drużyny po jej wcześniejszym zgłoszeniu, kapitan tej
drużyny zobowiązany jest dokonać opłaty w wysokości 150,00 złotych na konto
organizatora zawodów oraz 100 złotych kary na konto SPWS
14. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać sprzęt zgodny z
REGULAMINEM PZSz
15. Dopuszcza się do udziału w turnieju więcej niż 2 drużyny klubowe
16. Dopuszcza się start w turnieju głównym ( runda eliminacji grupowej) jednej bądź
dwóch drużyn w kategorii kobiet
17.Wyklucza się udział drużyny będącej reprezentacją kraju w kategorii weteran jako
drużyny klubowej
18. Wyklucza się udział drużyny mieszanej składającej się z kobiet i mężczyzn w
kategorii weteran jako drużyny klubowej
19. Z uwagi na mała ilość zawodników rezygnuje się z przepisu stanowiącego o ilości
zawodników w poszczególnej kategorii wiekowej
20. Wyklucza się udział w drużynie zawodników niepełnosprawnych bądź mających
mniej niż 30 lat
21. Wyklucza się udział w DMPW drużyny zagranicznej
22. Wyklucza się udział drużyny w skład której wchodzi zawodnik z innego kraju
23. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 drużyn w danej broni bądź kategorii z
podziałem na mężczyzn i kobiety po eliminacji grupowej zostanie rozegrany mecz o
tytuł DMPW
24. W przypadku zgłoszenia wyłącznie 1 drużyny w danej kategorii z podziałem na
mężczyzn i kobiety odstępuję się od rozegrania turnieju o tytuł DMPW
25. Zgłoszenie drużyny do udziału w zawodach jest jednoznaczne z e spełnieniem
wszelkich wymogów regulaminowych
26. Startowe w DMPW wynosi 150 złotych od drużyny, które należy wpłacić u
organizatora zawodów w dniu rozegrania turnieju
27. Wszyscy zawodnicy musza mieć ważne badania lekarskie uprawniające do startu w
DMPW
28. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiada Komisja Techniczna
29. Warunkiem do startu w DMPW jest: zgłoszenie drużyny, opłata startowego,
okazanie badań lekarskich Komisji Technicznej, posiadanie sprzętu zgodnego z
regulaminem PZSz
30. Wszystkie nieuregulowane kwestie, związane z przeprowadzeniem Drużynowych
Mistrzostw Polski weteranów maja odzwierciedlenie w Regulaminie Polskiego związku
szermierczego, zatwierdzonego przez Zarząd PZSz dnia 3 września 2016 r.

