
 

 
                 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

              GDAŃSKA KUŹNIA 
         Otwarte Mistrzostwa GSS we florecie dziewcząt i chłopców 

               GDAŃSK 11-12.09.2021 r.  
 

ORGANIZATOR: 
Ø Polski Związek Szermierczy  
Ø Gdańska Szkoła Szermierki 
Ø Gmina Miasta Gdańska 
Ø UKS Gdańska Szkoła Szermierki 

 
MIEJSCE ZAWODÓW: 
Ø Hala Widowiskowa Gdańskiej Szkoły Szermierki  ul. VII Dwór 7 
 
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
11.09.2021 r. (sobota) Floret Chłopców 
9.00   eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2005-2007 (wymagane są maski z kołnierzem) 
9.00   eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2010 i młodsi (klingi mini 0) 
13.00 eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2008-2009  
 
12.09.2021 r. (niedziela) Floret Dziewcząt 
9.00  eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2005-2007 (wymagane są maski z kołnierzem) 
9.00  eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2010 i młodsi (klingi mini 0) 
13.00 eliminacje grupowe kategoria wiekowa 2008-2009  
 

                        SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
Ø Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami FIE i regulaminem imprez sportowych PZS. 
 
ZGŁOSZENIA: 
Ø zgłoszenia zawodników zgodnie z regulaminem PZSzerm na stronie www.pzszerm.pl  potwierdzenia udziału 

należy dokonać w Komisji Technicznej najpóźniej na 45 min. przed rozpoczęciem zawodów 
Ø wstęp na sale mają tylko zawodnicy zgłoszeni do turnieju oraz trenerzy  
Ø wstęp osób towarzyszących i kibiców zgodnie z obowiązującymi w kraju obostrzeniami oraz wytycznymi 

organizatora (mogą przebywać tylko na trybunach) 
Ø przy wejściu na sale zawodnikom i osobom towarzyszącym będzie sprawdzana temperatura oraz aktualne 

badania sportowe. Odmowa zmierzenia temperatury jest równoznaczna z niemożliwością wejścia na sale.  
Ø wszyscy uczestnicy zawodów i osoby wchodzące na sale muszą wypełnić KWESTIONARIUSZ 

UCZESTNIKA ZAWODÓW SZERMIERCZYCH. W przypadku osób niepełnoletnich kwestionariusz 
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

Ø przy zgłoszeniu powyżej 5 zawodników (dotyczy łącznej ilości zawodników) dany klub ma obowiązek 
delegować sędziego pozostającego do dyspozycji KT. 

 
STARTOWE: 
Za udział w zawodach obowiązuje startowe 25 zł od zawodnika – płatne w biurze zawodów 

 
                         RÓŻNE: 

Ø Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi.  
Ø W przypadku wystąpienia u któregokolwiek zawodnika objawów chorobowych będzie ona odseparowany od 

pozostałych uczestników turnieju 
Ø Trenerzy muszą posiadać maseczki ochronne 
Ø Na Sali będzie dostępny bufet, gdzie będzie można zakupić ciepłe napoje, wodę, kanapki itp.  
Ø Rezerwacja miejsc noclegowych w GSS: tel.58-346-12-62, mail: rezerwacje@gss.edu.gdansk.pl 
Ø Kontakt z organizatorem: Karolina Frohwerk 606 331 767,  e-mail: karolinach83@o2.pl 
Ø Koszty podróży i pobytu na zawodach ponoszą kluby delegujące 
Ø Wejście na salę wyłącznie w obuwiu sportowym 
 
 

 


