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--------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořádání mistrovství v dalších letech
a. Týmy
2018

10. Květen

Alkmaar, Holandsko

schváleno (presentace)

2020

21. Květen

Hamburg, GER,

návrh (presentace)

Kodaň, Dánsko

návrh

b. Jednotlivci
2019

30. Květen

Cognac, FRA

návrh (presentace)

2021

13. Květen

Ljublana, Slovin

návrh

Debrecen, HUN

návrh

ESP

návrh

2. Soutěž družstev - Štafetový systém
Padl návrh se přizpůsobit trendům v seniorských soutěžích a to sice směnit systém soutěží družstev na
štafetový. Po diskusi bylo přikročeno k hlasování. Výsledek – 12 pro, 9 proti. Štafetový systém byl
schválen a poprvé bude uplatněn v Hamburgu.

3. Zdravotní potvrzení
Padl návrh, zda znovu nezavést systém lékařského certifikátu. Vzhledem k tomu, že




to je další náklad
nelze posoudit hodnověrnost
praktický lékař nedokáže realisticky posoudit zda je člověk schopen šermovat,

byl návrh zamítnut.

4. Members of Board
Byla znovu volena současná skupina vedení - Board members:
Prezident – Caryl Oliver
Asistent / Pokladník – Karen Grant

Ředitelé Benoit Pincemaille - Organizace soutěží
Jorgen Kock - Zdravotnictví
John Mason – IT, komunikace, Web
Leonardo Patti – vnitřní a vnější vztahy

A jednomyslně zvolena.
Členové boardu se volí na 4 roky a každé 2 roky budou voleni 3.

5. Handbook of Regulation
Byly představeny změny v nové revizi instrukcí pro pořádání ME jednotlivců a týmů ze dne 27. března
2017. Změny byly schváleny. Odkaz na Schválenou verzi je uveden.

6. Váhy hlasů jednotlivých reprezentantů zemí na výročním kongresu
Byl představen návrh rozdělit účastnické země do 3 kategorií dle počtu startujících. Nejvyšší kategorie
s počtem závodníků vyšší než 100 – reprezentant země na kongresu má 3 hlasy. Střední kategorie 20-100
startujících - reprezentant země na kongresu má 2 hlasy a reprezentanti zemí s počtem startujících
menším než 20 by měli jeden hlas.
Návrh většinou hlasů neprošel.

7. Podpůrný fond
Je založen fond na podporu veteránských šermířů. Jedná se hlavně o zdravotní hlediska. Do fondu se
bude přispívat ze startovného
Jednotlivci – 3 Eur na startujícího šermíře
Týmy – 20 Eur za tým
Na využití fondu budou zpracovávané projekty, které se budou schvalovat. Na fond se začne vybírat od
příštího roku.

8. Organizace turnaje
Turnaje se zúčastnilo cca 1500 šermířů
Výsledky najdete na webu: http://www.europeanfencingmaster.eu/competition-result/?lang=en

Dle mého pořadatelé zvládli organizaci dobře, vše probíhalo dle plánu, dokonce i na kontrole zbraní
nebyla fronta. Zlepšit by se dala informovanost o průběžných výsledcích.
Šermovalo se na 31 planších. 9 bylo ve sportovní hale a zbytek v dočasných montovaných halových
konstrukcích.
Parkoviště byla umístěna cca 1-2 km od haly ale spojení zajištovaly nepřetržitě mikrobusy cca každých 10
minut.

