
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

POLSKO-NIEMIECKIEGO TURNIEJU SZPADOWEGO DRZONKÓW 2021 

 

1. TERMIN ZAWODÓW: 11.09.2021 SOBOTA 

(w dniu 10.09.2021, w godz. 16.00-19.00 odbędzie się wspólny trening) 

2. ORGANIZATOR: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 

(WOSiR Drzonków)   

3. MIEJSCE ZAWODÓW: HALA TENISOWA, WOSiR Drzonków, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004  

Zielona Góra (Województwo: lubuskie).    

4.  ZAKWATEROWANIE:  

UWAGA! 28 uczestników (25 zawodników + 3 trenerów/ opiekunów) z terenu województwa lubuskiego 

oraz 28 uczestników (25 zawodników + 3 trenerów/ opiekunów) z Niemiec (Land Brandenburgia),  

będzie zwolniona z opłat startowych. Osoby / kluby te MAJĄ OBOWIĄZEK dodatkowego zgłoszenia 

zawierającego informację o miejscu zameldowania. Decyduje kolejność zgłoszeń wysłanych na adres 

mailowy szermierka@drzonkow.pl .Pozostali uczestniczy rezerwują miejsca noclegowe oraz wyżywie-

nie we własnym zakresie. 

5. Proponujemy skorzystanie z bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie WOSiR Drzonków, zgłoszenia 

przyjmujemy na adres szermierka@drzonkow.pl, tel. kom. 603 034 546, 603 69 884.   

Szczegółowe informacje: http://drzonkow.pl/PL/424/1823/TURNIEJ_SZPADOWY/k/ 
6. PROGRAM ZAWODÓW: 

10.09.2021, godz. 16.00-19.00 wspólny trening dla wszystkich chętnych. 

11.09.2021 (sobota) TURNIEJ  

 Szpada dziewcząt i chłopców *kategoria (młodzik 2008-2009) - długie szpady 

godz. 10.00 rozpoczęcie eliminacji, finały po zakończeniu eliminacji bezpośrednich 

 Szpada dziewcząt i chłopców *kategoria (dzieci 2010-2011) – mini szpady 

 Szpada dziewcząt i chłopców *kategoria (zuchy 2012-2013 i młodsi) – mini szpady 

godzina 13.00 - rozpoczęcie eliminacji, finały po zakończeniu eliminacji bezpośrednich 

7. REGULAMIN ZAWODÓW: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZS.  

8. Zawody zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.  
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Ankieta dotycząca COVID-19 - do pobrania na stronie Polskiego Związku Szermierczego: 

http://www.pzszerm.pl/ . 

Zawodników i osoby towarzyszące obowiązują maseczki. Zawodnicy w strefie walk nie muszą 

posiadać maseczki, ale zachowują odstępy od innych zawodników. Na halę zawodów wstęp będą 

miały tylko osoby akredytowane. Za nieprzestrzeganie noszenia maseczek osoby towarzyszące 

jak i zawodnicy zostaną usunięci z terenu zawodów. 

9. OPŁATA STARTOWA - 25 zł / 1 os. (płatne gotówką przed turniejem) 

10. UWAGI: Zawodnicy w  kategorii dzieci i zuchów oraz młodszych walczą na mini - szpady „0”. Na tere-

nie hali tenisowej prowadzony będzie bufet z gorącymi napojami i posiłkami – na wynos. Turniej      

rozgrywany zgodnie z regulaminem PZS, jedna tura eliminacji grupowych, eliminacje bezpośrednie,   

finały. 

11. KONTAKT:  

Anna Sulima-Jagiełowicz, tel. kom. 781 212 801, szermierka@drzonkow.pl – organizator turnieju (sprawy 

organizacyjne). Szczegółowe informacje na stronie www.drzonkow.pl  

Tomasz Cygański, tel. kom. 603 868 477, cygan160@op.pl – sędzia główny zawodów (sprawy sportowe).  

 

   

 

Zapraszamy do Drzonkowa 
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