GDAŃSK 10-11 listopad 2018r.

Szermierczy turniej Amatorów i Weteranów
V Puchar Grand Prix Polski
Organizator:
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki
Termin i program zawodów:
10.11.2018 - szpada, start godzina:10.00
11.11.2018 - szabla start godzina: 10.00
11.11.2018 - floret start godzina: 13.00
Miejsce zawodów:
Gdańska Szkoła Szermierki Gdańsk ul, VII Dwór 7
System rozgrywania zawodów:
W zawodach biorą udział amatorzy i weterani. Dwie tury wspólnych walk grupowych (nikt nie odpada),
decydujących o rozstawieniu do eliminacji pucharowej. Walki pucharowe w osobnych turniejach dla
amatorów i weteranów (przy weteranach podział na kategorie wiekowe) W zależności od ilości
startujących Pań turniej w osobnej kategorii. Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie, lub
złożyć stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
Wyposażenie:
Metalizowany kołnierz we florecie obowiązkowy.
Kontrola broni:
Kontrola broni oraz wyposażenia będzie przeprowadzana na planszy przed walką.
Formuła zawodów:
Zgodnie z przepisami FIE oraz Uchwałami Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników z podaniem: imienia i nazwiska, broni, kategorii amator lub weteran, kategorii
wiekowej oraz informacji o chęci uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym, w formie elektronicznej na
adres: m.drapella@onet.pl kontakt telefoniczny: +48 502 668 855.
Opłata startowa:
- 70 zł - opłata za start w jednej broni
- 50 zł - opłata za start w drugiej broni
- 30 zł - opłata za start w trzeciej broni
Ubezpieczenie:
7 zł – opłata za każdy dzień udziału w zawodach
Nagrody:
Organizator przewiduje medale okolicznościowe za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-8 oraz drobne
nagrody okolicznościowe
Koszulka turniejowa dla każdego zawodnika w pakiecie startowym.
Catering:
Bufet w trakcie trwania zawodów
Impreza integracyjna:
Dzięki staraniom organizatora, w sobotę po turnieju szpadowym, zapraszamy wszystkich chętnych na
wieczorne spotkanie integracyjne w restauracji RUCOLA (w znanej i lubianej z ostatnich spotkań, 300
metrów od sali GSS) odpłatność 50.00 zł do uregulowania w dniu startu.
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ I SPORTOWYCH EMOCJI

