MČR Veteráni 2019
Disciplína:
Pořadatel:
Ředitel:
Místo:
Datum:

Přihlášky:
Startovné:

Poznámka:

- kord, fleret, šavle muži: AK0, AK1, AK2, AK3 a AK4, ženy: společná
soutěž pro všechny kategorie
- ASC Dukla Praha a Šermířský oddíl TJ Dukla Praha
- Bohumil Hrudka, K Vystrkovu 2186/1a, Praha 4 tel: 778 889 333,
hrudka@pentathlon.cz
- šermírna ASC Dukla Praha, Stadion Juliska, Praha 6, Na Julisce 28/2,
Autobus 131 z Hradčanské do zastávky Juliska
- sobota 22.6.2019 – soutěž jednotlivců
- 10:00 kord
- 13:00 fleret
- 16:00 šavle
- neděle 23.6.2019 – soutěž družstev
- 10:00 kord
- 12:30 fleret
- 14:30 šavle
- e-mail na adresu ředitele do 19.6.2019 nebo výjimečně 60 min před
začátkem každé kategorie
- soutěž jednotlivců – 300 Kč za první zbraň a za každou další zbraň 100 Kč
- soutěž družstev – 300 Kč za každou zbraň
- vstup do šermírny ve sportovní obuvi
- účastníci startují na vlastní riziko

Pravidla pro soutěž jednotlivců:
-

-

Dle pravidel na webu ČVŠA
Při menší účasti než 3 závodníci v kategorii se v této kategorii nevyhlašují výsledky
v této kategorii, a pokud to počet závodníků umožní, spojí se s nejbližší kategorií
(nižší nebo vyšší) a vyhlásí se jen kategorie s počtem závodníků vyšším než 3 (toto
pravidlo platí jak pro muže, tak pro ženy)

Pravidla pro soutěž družstev:
-

-

-

Družstva tvoří 3-členné týmy + 2 náhradník (není povinný) sestavené z oddílů ČŠS
provozujících veteránský šerm
Je dovoleno sestavit družstvo vytvořené ze členů různých klubů s povinností dodat
smysluplný název družstva
Součet věků členů družstva musí splňovat kritérium pravidel pro soutěž družstev
Evropské veteránské šermířské asociace - 150 let a rozhoduje věk dosažený 31.8., ne
v den konání soutěže
Družstva šermují štafetovým způsobem na pět zásahů a každý zápas tři minuty
čistého času dle pravidel FIE a ČŠS
Nasazení družstev v systému soutěže bude provedeno tak, že se pořadí z MČR
jednotlivců vydělí počtem závodníků v každé kategorii a 3 nejnižší se započítají pro
nasazení družstva
Jednotlivá družstva mohou být složena jak z mužů tak žen starších 30 let
Minimální počet družstev pro uskutečnění soutěže jsou 3
Pro počet družstev 3-4 bude systém soutěže 1 skupina bez následné eliminace a pro
vyšší počet družstev bude KO systém s došermováním o jednotlivá místa

