
Załącznik nr. 2 do Wymogów Bezpieczeństwa 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW CENTRALNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW I KATEGORII WIEKOWYCH  

 

1) Za sprawne i właściwe przeprowadzenie zawodów odpowiada Komisja Techniczna (KT).  

2) W przypadku zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego w trakcie zawodów Komisja 

Techniczna, w porozumieniu z lekarzem zawodów,  podejmuje decyzję o wstrzymaniu lub 

zakończeniu zawodów w trakcie ich rozgrywania. Dokumentacja w niniejszej sprawie 

dostarczana jest przez Przewodniczącego Komisji Technicznej do biura PZS.  

3) Organizator przygotowuje salę, w której powierzchnia dzieli się na 2 części: 

- strefę walki (zgodnie z poniższymi schematami)  

- strefę publiczna.  

 

Schemat 1: Strefa walki, na której rozgrywana jest jedna grupa eliminacyjna: 
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Schemat 2: Strefa walki zawodów 

 

4) PZS publikuje listę zawodników (wraz z rezerwowymi) startujących w danym turnieju nie 

później niż na 5 dni przed planowanym startem na adres mailowy: zgloszenia@pzszerm.pl.        

5) Kluby dokonują zgłoszeń zawodników oraz osób towarzyszących na 3 dni przed zawodami na 

adres zgloszenia@pzszerm.pl. Zgłoszenie zawodników ma charakter wiążący i stanowi 

podstawę do naliczenia opłaty startowej. Żadna osoba niezgłoszona w/w terminie nie będzie 

miała prawa wstępu na salę.   

6) Na 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów biuro PZS publikuje pełną listę zawodników 

zgłoszonych do turnieju oraz rozstawienie zawodników w eliminacji grupowej.  
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7) Liczba zawodników z prawem startu we wszystkich zawodach centralnych PZS musi być 

zgodna z aktualnymi przepisami Rządowymi. Zarząd PZS ma prawo zmniejszyć liczbę 

startujących zawodników, jeśli warunki sanitarno – epidemiczne nie pozwalają na 

zorganizowanie turnieju w bezpieczny sposób.  

8) W ramach limitu startujących zawodników, Polski Związek Szermierczy zastrzega sobie prawo 

do przyznania dzikich kart na dany turniej.  

9) W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z przesłanek merytorycznych/szkoleniowych lub 

sanitarno-epidemiologicznych, Zarząd PZS może: 

-  rozszerzyć lub zawęzić kategorie wiekowe zawodników uczestniczących w danym turnieju 

-  podjąć decyzję o wyznaczeniu limitu liczby startujących zawodników bądź drużyn w danym 

   turnieju. 

10) W przypadku niepotwierdzenia startu zawodników zgłoszonych do udziału w zawodach w ich 

miejsce mogą być dopuszczeni do turnieju zawodnicy rezerwowi, którzy wypełnią kryteria 

szkoleniowe ustalone przez dyrektora sportowego. 

14) W zawodnik zgłaszający zamiar startu w turnieju, który jest organizowany w terminie nie 

dłuższym niż 8 dni od zakończenia poprzednich zawodów, w których ten zawodnik brał 

udział, może być dopuszczony  do tego turnieju pod warunkiem posiadania negatywnego 

wyniku testu na obecność wirusa COVID-19, wykonanego nie później niż na 24 godziny przed 

rozpoczęciem turnieju. Do  turnieju mogą być także dopuszczeni zawodnicy, którzy 

przedstawią pozytywny wynik testu na przeciwciała przeciwko wirusowi COVID-19.  

Po konsultacji z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, PZS może odstąpić od 

obowiązku wykonania testu przez zawodnika. W takim przypadku PZS może zażądać od klubu 

zgłaszającego dodatkowego oświadczenia, o niewystąpieniu jakiekolwiek objawów COVID-19 

u wszystkich zawodników od momentu powrotu z zawodów do odbioru akredytacji na 

kolejnych zawodach.   

15) W Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencjach drużynowych nie rozgrywa się walk w 

trefie 9-16. Drużyny, które nie awansują do 8 mistrzostw zajmują miejsca w kolejności 

zgodnie z rozstawieniem drużyn do turnieju.  

16) Rozgrzewka przed walkami turniejowymi odbywa się wyłącznie w strefie walki, lub w 

specjalnie wyznaczonej do tego strefie. W trakcie rozgrzewki w strefie walki mogą przebywać 

wyłącznie zawodnicy.  

17) W strefie walki zawodnicy mogą przebywać bez masek ochronnych.  

18) W trakcie walk turniejowych w strefie walki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz 

sędziowie. W trakcie walk turniejowych obowiązuje zakaz opuszczania strefy walki przez 

zawodników i sędziów.  

19) Zawodnik ustnie akceptuje wyniki swoich walk w protokole.  

20) Wyniki na każdym etapie zawodów udostępniane są wyłącznie na stronie Polskiego Związku 

Szermierczego.  

21) Po zakończeniu zawodów, indywidualnych dekoracja odbywa się wyłącznie dla medalistów 

oraz ich trenerów z zachowaniem 2 metrów odległości od poszczególnych medalistów.  

22) Opłata startowa dokonywana jest do klubu współorganizującego zawody, wyłącznie 

przelewem bankowym.  

 

UWAGA: Nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w hali zawodów. Brak 

otrzymania zaksięgowanego przelewu przez klub współorganizujący zawody na 24h  przed 

rozpoczęciem turnieju, jest jednoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika do zawodów. 

 



23) Całość opłaty startowej klub współorganizujący zawody przekazuje na konto Polskiego 

Związku Szermierczego: 63 1440 1387 0000 0000 1311 9813. 

24) W wyjątkowych i nadzwyczajnych sytuacjach, spowodowanych głównie przyczynami 

technicznymi, Komisja Techniczna zawodów ma prawo odstąpienia od niniejszych regulacji w 

celu utrzymania harmonogramu zawodów.  

25) Wszystkie pozostałe przepisy są wyszczególnione w Regulaminie Polskiego Związku 

Szermierczego, który został zatwierdzony przez Zarząd PZS dnia 25.08.2021.  

 


