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Sportovní šerm Zlín, z.s. 
pořádá 

dne 9. května 2020 
 

12.turnaj v šermu 
O pohár hejtmana Zlínského kraje 

 
Turnaj je pořádán pod záštitou hejtmana Zlínského 

kraje 
Jiřího Čunka 

 
 

Datum :  9. května 2020 
Disciplína :  fleret, zahájení v 9:30 hodin 
   kord, zahájení ve 12:00 hodin 
   šavle, zahájení v 15:30 hodin, dle časového vývoje turnaje 
Věkové kategorie : AK 0 30-39 let  
                                   AK I 40-49 let 
                                   AK II 50-59 let  
                                   AK III 60- 69 let  
   AK IV 70 a více let 
   muži a ženy společně 
 
Ředitel turnaje : Jakub Gerřa mobil   +420 731 458 845  
   e-mail sportovnisermzlin@email.cz:  
 
Další kontakt : Jakub Gerža , mobil 731 458 845 e-mail:  kuba@pestik.cz   
                                   Zdeněk Dřímal, mobil : 603 227 760 
   e-mail : zdenekd572@gmail.com 
 
Místo turnaje : Sportovní hala Střední průmyslové školy Zlín 
   Třída Tomáše Bati 4187,  762 47 Zlín 
 

mailto:e_da@rocketmail.com
mailto:e_da@rocketmail.com
mailto:e_da@rocketmail.com


.1 Sportovní šerm Zlín, z.s.  
Tř. Tomáše Bati 6247, 760 01 Zlín 

IČ: 228 44 406, zapsaný u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce 15287   
www.sportovniserm-zlin.cz              e-mail: sportovnisermzlin@email.cz 

 

Rozhodčí :  po dohodě, nebo si účastníci rozhodují sami 
 
 
 
Přihlášky :  do 1.5. 2019 na e-mail : sportovnisermzlin@email.cz 
   www.sportovniserm-zlin.cz 

nebo ½ hodiny před zahájením disciplíny 
 

Startovné :  250,-Kč/ 10Eur -  při přihlášení předem,  

                                300,- Kč/ 11 Eur na místě  /závodník ( fleret, kord, šavle ) 
 
Ubytování :  www.ubytovanizlin.cz 
 
Občerstvení :  v hale jsou automaty a bude připraven malý bufet 
 
Diplom :  dostává každý šermíř. Na diplomu je uvedena zbraň, věková kategorie 
   a  umístění 
 
Pohár :  dostává 1. Místo 
 
Medaile :  dostávají první tři šermíři v každé zbrani a věkové kategorii 
 
Poznámka :  každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní riziko dle 
                                   svého aktuálního zdravotního stavu 
 
 
Vyhodnocovat se bude pouze kategorie, kde  bude nejméně  5 účastníků 
Aktuální informace : www.sportovniserm-zlin.cz 
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