Pohár Dominika Riegela 2022
8. ročník
Disciplína:

kord, fleret, šavle

Kategorie:

veteránky a veteráni AK0 30-39 let,
AKI 40-49, AKII 50-59, AKIII 60-69, AKIV
70+ let

Datum:

sobota 10. září 2022

Pořadatel:

Český šermířský klub Riegel, z.s.

Ředitel:

Zuzana Cimlerová, tel. +420 737 166 906,
e-mail zuzana.cimlerova

Hlavní rozhodčí:

seznam.cz

Čestmír Cimler

Softwarová podpora: Dobromil Pryl, Ferdinand Niček
Místo:

Hala SC Praha - BB Arena, Tupolevova 710, Praha 9

Čas:

od 10:00 hod. kord AK0-AKIV
od 14:00 hod. fleret AK0-AKIV
od 17:00 hod. šavle AK0-AKIV (po skončení fleretu)
Časový plán může být v průběhu turnaje přizpůsoben.

Systém soutěže:

bude určen před začátkem každé zbraně dle platných
propozic ČVŠA

Rozhodčí:

vítáni. Žádáme závodníky, aby si rozhodovali sami.

Přihlášky:

e-mail na adresu ředitelky do 5.9. 2022 – kdo není v
žebříčku, kromě jména a zbraní uvede i rok narození;
prezentace nejpozději 30 minut před začátkem zbraně

Startovné:

250,-Kč nebo 10,-€/závodník (bez omezení zbraní)

Občerstvení:

drobné občerstvení v budově

Covid-19:

podmínky dle aktuálně platných opatření v den konání
(MZČR, ČŠS, ...)

Poznámky:

Jiné místo konání než minule.
Vstup do tělocvičny pouze po přezutí.
Každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní riziko
dle svého aktuálního zdravotního stavu.

Dominik Riegel Cup 2022
8th year
Weapons:

epee, foil, sabre

Categories:

Veteran women and men AK0 30-39
years, AKI 40-49, AKII 50-59, AKIII 6069, AKIV 70+ years

Date:

Saturday, September 10th, 2022

Organizer:

The Czech Fencing Club Riegel

Director:

Zuzana Cimlerová, phone +420 737 166 906,
e-mail zuzana.cimlerova

seznam.cz

Chief referee:

Čestmír Cimler

Software support:

Dobromil Pryl, Ferdinand Niček

Location:

SC Praha Hall - BB Arena, Tupolevova 710, Praha 9

Time:

10:00 epee AK0-AKIV
14:00 foil AK0-AKIV
17:00 sabre AK0-AKIV (after foil)
The schedule can be adjusted during the tournament.

Modus:

Decided before the begin of each weapon, following the
rules of the Czech Veteran Fencing Association.

Referees:

welcome. The participants are requested to referee by
themselves.

Inscriptions:

e-mail to the director till Sep 5th, 2022, including birth year;
confirmation 30 min before start of the category

Inscription fee:

CZK 250,-or €10,-/starter (unlimited weapons)

Refreshment:

small refreshments available in the building

Covid-19:

conditions implied by the currently valid measurements on
the tournament day (government, fencing federation, ...)

Notes:

Different location than last year.
Hall entry only wearing indoor shoes.
Each participant is starting on his/her own expenses and
his/her own risk corresponding to the current health
condition.

