
Novoroční  turnaj  HUGO  GRAFA 

 

VIII. ročník 
 

Disciplina:  Kord - AK 0 30 – 39 let, AK I 40 -49 let, AK II 50 – 59 let,  

 AK III  60 – 69 let, AK IV – 70+ 

   Fleret – AK I 40- 49 let, AKII 50 – 59 let, AK III 60 -69 let, AK IV 70+ 

 

Pořadatel: TJ  Lokomotiva Teplice   -  Klub sportovního šermu 

    
Ředitel:  Miroslav Martinka – tel.: 604 306 157 

 

Rozhodčí:      po dohodě, nebo si účastníci rozhodují sami 

 

SW podpora : Luděk Babor 

  

Místo:  Základní škola Koperníkova ul.2592, Teplice  

                        Šermírna KSŠ Teplice ( viz mapa šermírny na www.sermteplice.cz ) 
    
Datum: 4. ledna 2014 

start  v 10.00 hodin – zahájení fleret 

13:00 – vyhodnocení Fleret 

start  ve 13.30 hodin -  ZAHÁJENÍ KORD 

 

Přihlášky: orientačně písemně do 2.1.2013 na e-mail: ludek.babor@gmail.com 

    

 nebo nejpozději 1/2 hodiny před zahájením turnaje 

 

Startovné: 200,- Kč nebo 8,- EUR / závodník (kord, fleret) 

    

 

Ubytování: Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz 

Hotel Panorama www.tepgastro.cz 

Více na http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD 

 

 

Občerstvení  Je možné zakoupit na místě  

 

Poznámka: Každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní riziko dle svého 

 aktuálního zdravotního stavu. 

 

Diplom :       Dostává každý šermíř. Na diplomu je uvedena zbraň, věková kategorie a 

                      umístění.  

 

Medaile :      Dostávají první tři šermíři v každé zbrani a věkové kategorii. 

 

Poháry :        Dostává 1. místo 

 

medaile a poháry se předávají pouze kategorii, kde bude nejméně 5 účastníků

http://www.sermteplice.cz/
mailto:ludek.babor@gmail.com
http://www.hotel-sht.cz/
http://www.tepgastro.cz/
http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD


 

 

Novoroční  turnaj „Teplická šavle“ 

   2. ročník 
 

 

Disciplina:  Šavle -  AK I 40 -49 let, AK II 50 – 59 let, AK III  60-69 let, AK 70+ 

   ( Šermuje se na 2 - 4  planších )  

 

Pořadatel: TJ  Lokomotiva Teplice   -  Klub sportovního šermu 

    
Ředitel:  Zlata Baborová tel.: 607 677 095 mail: babor.zlata@post.cz 

 

Rozhodčí:      po dohodě, nebo si účastníci rozhodují sami 

 

SW podpora : Luděk Babor 

   

Místo:  Základní škola Koperníkova ul.2592, Teplice  

                        Šermírna KSŠ Teplice ( viz mapa šermírny na www.sermteplice.cz ) 
    
Datum: 3. ledna 2014   start  v 19.30 hodin  

 

Přihlášky:  písemně do 16.12.2012 ! ! !  na e-mail:   

Turnaj v šavli bude uspořádán pouze při přihlášení minimálně 12 závodníků bez 

ohledu na věkovou kategorii 

 

Startovné: 100,- Kč nebo 4,- EUR / závodník ( pouze šavle 4.1.2013 )  

   

Ubytování: VIP na ( vlastní ) karimatce v šermírně zdarma 

Hotel – sportovní hala Teplice www.hotel-sht.cz 

Hotel Panorama www.tepgastro.cz 

Více na http://www.firmy.cz/kraj-ustecky/teplice?q=ubytov%C3%A1n%C3%AD 

 

Občerstvení  Je možné zakoupit na místě (připraven malý bufet u tělocvičny) 

 

Poznámka: Každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní riziko dle svého 

 aktuálního zdravotního stavu. 

 

Diplom :       Dostává každý šermíř. Na diplomu je uvedena zbraň, věková kategorie a 

                      umístění.  

 

 

vyhodnocuje se kategorie, kde závodí 3 a více účastníků 
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