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A Postanowienia ogólne 

 

1. Ogólne 
 
Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują na zawodach kategorii wiekowej 
młodzika i dzieci (zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Szermierczego).  
 

2. Zawody   
 
Organizatorem zawodów mogą być wyłącznie stowarzyszenia szermiercze posiadające 
licencję PZS lub inne organizacje po uzyskaniu aprobaty Zarządu PZS.  
 

3. Kalendarz 
 

3.1. Propozycje organizacji zawodów należy składać do Komisji ds. Kalendarza PZS. 
 

3.2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
 

• Nazwę organizatora wraz z danymi teleadresowymi. 
• Nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację wraz z danymi teleadresowymi. 
• Rodzaj planowanych zawodów – kategoria wiekowa, ranga, zakres oddziaływania. 
• Warunki techniczne w jakich będą przeprowadzane zawody – liczba plansz, zaplecze 

organizacyjne, zaplecze socjalne, łączność (Internet, fax, telefon). 
 

3.3. Polski Związek Szermierczy wyznacza czas i miejsce zawodów przez ogłoszenie w 
kalendarzu imprez centralnych na dany rok. 

 
3.4. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia zawodów, organizator powinien 

powiadomić o tym biuro PZS najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem 
ich przeprowadzenia. 

 
3.5. W przypadku niemożności przeprowadzenia zawodów, należy powiadomić o tym 

biuro PZS nie później niż na 30 dni przed, ogłoszonym w kalendarzu imprez, terminem 
zawodów. 

4. Zasady bezpieczeństwa 
 

4.1. Trenerzy i Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo zdarzeń szermierczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwego stroju szermierczego przez 
swoich podopiecznych. 
 

4.2. Zasady bezpiecznego uprawiania szermierki są określone w  Regulaminie PZS. 
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B Organizacja Zawodów 

1. Organizator 
 

1.1. Organizator ma obowiązek, najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia 
zawodów, wysłać komunikat organizacyjny do PZS i OZS (w wersji elektronicznej) 
zawierający następujące dane: 
• nazwę i adres miejsca zawodów, 
• godzinę rozpoczęcia zawodów, 
• adres mailowy lub nr faxu organizatora, 

 
1.2. Organizator powinien zapewnić: 

• salę umożliwiającą przeprowadzenie zawodów w optymalnym czasie, 
gwarantującą bezpieczeństwo zawodnikom i porządek na zawodach, 

• minimum 8 plansz (ponumerowanych) z aparatami sędziowskimi z czasomierzem, 
• zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy planszami, 
• oprawę zawodów wystrój sali, nagłośnienie, oświetlenie, oprawę muzyczną), 
• prezentację uczestników (zawodników, sędziów, zaproszonych gości) podczas 

otwarcia, 
• wyeksponowanie planszy centralnej, 
• umieszczenie baneru z nazwą zawodów i logo PZS, 
• prezentację finalistów na planszy centralnej, 
• dekorację zwycięzców na podium, 
• środki techniczne (komputer, dostęp do Internetu, urządzenia drukujące i/lub 

kopiujące),  
• właściwe warunki do pracy Komisji Technicznej i sędziów  
• obsługę medyczną, 
• szatnie dla zawodników, 
• bufet. 
• obsługę medialną zawodów poprzez ich zapowiedzi oraz relacje w mediach.  
• umieszczenie materiałów reklamowych Sponsorów i Partnerów PZS 

dostarczonych przez PZS. 
• Na prośbę̨ klubu, organizator ma obowiązek wydrukować́ listę zawierającą 

ostateczną kolejność́ zawodników (drużyn) z podaniem imienia i nazwiska (nazwy 
drużyny), numeru licencji, klubu oraz przesłać́ dokument zawierający te dane w 
wersji elektronicznej do Polskiego Związku Szermierczego. 

 
1.3. Organizator przygotowuje salę, w której powierzchnia dzieli się na dwie części: strefę 

walki (zgodnie z poniższymi schematami) oraz strefę ogólnodostępną (obszar poza 
strefą walki). 
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Schemat 1: Zalecana strefa walki, na której rozgrywana jest jedna grupa eliminacyjna: 
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2. Zgłoszenia 
 

2.1. Prawo uczestnictwa w zawodach może wynikać z: 
• przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, 
• wyników uzyskanych w zawodach centralnych 
• miejsca zajmowanego na licie klasyfikacyjnej, 
• przyznanego limitu. 

 
2.2. Prawo udziału w zawodach mają wyłącznie zawodnicy stowarzyszeń szermierczych 

posiadających licencję PZS z wyłączeniem sytuacji: 
• zaproszenia przez PZS, 
• zaproszenia przez organizatorów zawodów, 
• zaproszenia przez inne kluby lub OZS - za zgodą PZS i Organizatora. 

 
2.3. Zgłoszenia zawodników do zawodów dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem strony internetowej Polskiego Związku Szermierczego 
www.pzszerm.pl najpóźniej 48 godzin przed podanym w komunikacie terminem 
rozpoczęcia zawodów. W drodze wyjątku dopuszcza się dokonanie zgłoszenia 
bezpośrednio przed zawodami, z zachowaniem zapisu pkt. 2.5, po wniesieniu na rzecz 
organizatora opłaty w wysokości 150,00 PLN, od każdego zawodnika. Warunkiem 
zgłoszenia zawodnika do zawodów jest konieczność posiadania ważnej licencji PZS 
przez zgłaszanego zawodnika. Organizator ma prawo odstąpienia od wniesienia 
opłaty zgłoszeniowej. 
 

2.4. Zgłoszenie na zawody, o którym mowa w pkt. 2.3, oznacza konieczność wniesienia 
opłaty zgłoszeniowej na wszystkich zawodach, które zaliczane są do list 
klasyfikacyjnych PZS.  Opłatę zgłoszeniową w wysokości nie większej niż 35 PLN na 
rzecz organizatora kluby dokonują na podstawie liczby zgłoszonych zawodników, bez  
względu na to, czy zawodnicy ci wystartują w zawodach. Wysokość opłaty 
zgłoszeniowej ustala Zarząd PZS.  

 
2.5. Potwierdzenie udziału zawodnika w zawodach musi nastąpić w Komisji Technicznej 

nie później niż na 45 minut przed podanym w komunikacie terminem rozpoczęcia 
zawodów. 

 
2.6. W sytuacjach nadzwyczajnych organizator może odstąpić od wymogu określonego w 

pkt. 2.4. 
 

2.7. Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Szermierczego, członkowi 
Związku, który nie opłacił składki członkowskiej, biuro PZS od dnia 1 lipca danego 
roku blokuje możliwość́ elektronicznego zgłaszania zawodników na zawody przez 
system zgłoszeń́, o którym mowa w pkt. 2.3. 

3. Władze zawodów 
 

3.1. Zawody przeprowadza  Komisja Techniczna, która czuwa nad sprawnym i właściwym 
przebiegiem zawodów. KT reprezentuje  PZS na zawodach i działa w oparciu  
o przepisy zatwierdzone przez Zarząd PZS, a w przypadku braku stosownych 
przepisów w oparciu o przepisy FIE i EFC. KT odpowiada za prowadzenie zawodów 

http://www.pzszerm.pl/
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3.2. Skład KT i sędziów ustala Organizator turnieju.  

 
3.3. W skład KT wchodzą minimum dwie osoby, z czego jedna z nich musi posiadać 

uprawnienia sędziego PZS. 
 

3.4. Sędziami mogą być osoby, które mają skończone 18 lat i zostały zaakceptowane przez 
Komisję Techniczną zawodów. Zaleca się, aby byli to sędziowie PZS. Do obowiązków 
sędziego prowadzącego walkę należy sprawdzenie indywidualnego sprzętu 
szermierczego zawodników.  

4. Komisja Techniczna 
 

Do podstawowych zadań KT należy: 
• weryfikacja zgłoszeń do zawodów, 
• dopuszczanie zawodników i drużyn do zawodów, po wcześniejszym sprawdzeniu 

ważnych badań lekarskich i braku przeciwskazań do startu w zawodach 
szermierczych;  

• nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za sprawdzenie wszystkich urządzeń 
niezbędnych do przeprowadzenia zawodów oraz indywidualnego wyposażenia 
zawodników biorących udział w zawodach, 

• nadzór nad pracą sędziów, 
• przeprowadzenie zawodów zgodnie z Regulaminem, 
• ustalenie minutowego przebiegu zawodów, (jeżeli organizator nie ustalił inaczej), 
• nadzorowanie pracy sekretariatu, 
• weryfikacja i ogłaszanie wyników zawodów, 
• rozpatrywanie protestów i zapytań dotyczących przebiegu zawodów, 
• złożenie sprawozdania z organizacji oraz przebiegu zawodów do biura PZS. 

5. Zawodnicy 
 

5.1. Zawodnik może być dopuszczony do zawodów pod warunkiem: 
• posiadania licencji (licencja oznacza umieszczenie danych zawodnika w rejestrze 

Polskiego Związku Szermierczego), 
• prawa udziału w zawodach danej kategorii wiekowej  
• zgłoszenia dokonanego w trybie podanym w pkt. 2.3 
• okazania Książeczki Zawodniczej z wpisaną przynależnością do Stowarzyszenia 

Szermierczego i ważnym badaniem lekarskim, potwierdzającym brak 
przeciwskazań do startu w zawodach szermierczych; 

• posiadania indywidualnego wyposażenia zgodnego z wymogami bezpieczeństwa i 
regulaminami FIE. 

6. Sprawy porządkowe 
 

6.1. Potwierdzenie udziału każdego zawodnika w zawodach następuje poprzez okazanie 
ważnych badań lekarskich, czego należy dokonać najpóźniej na 45 minut przed 
podanym w komunikacie terminem rozpoczęcia zawodów.  

 

http://www.pzszerm.pl/


   Polski Związek Szermierczy 

www.pzszerm.pl  
 

Strona | 6  

 

6.2. Po zakończeniu potwierdzania zgłoszeń, Komisja Techniczna sporządza listę 
zgłoszonych zawodników, zawierającą nazwisko, imię, rocznik, przynależność 
klubową i ranking zawodnika. Listę w układzie klubowym udostępnia się uczestnikom 
na okres 15 minut celem zgłoszenia ewentualnych poprawek. Na 30 minut przed 
podanym w komunikacie terminem rozpoczęcia zawodów KT ogłasza zakończenie 
wnoszenia poprawek. 

 
6.3. Po zakończeniu eliminacji grupowych (przed ustaleniem tabeli eliminacji 

bezpośrednich) Komisja Techniczna wydaje komunikat zawierający wyniki eliminacji 
grupowych wszystkich zawodników i udostępnia go na 15 minut uczestnikom, celem 
wniesienia ewentualnych poprawek. Po upłynięciu tego czasu żadna poprawka nie 
będzie rozpatrywana. 

 

C  Rozgrywki 

1. Turnieje indywidualne  
 
W turniejach indywidualnych przeprowadza się jedną eliminację grupową, obejmującą grupy                      
7 osobowe. W przypadku braku możliwości utworzenia wszystkich grup 7 osobowych, 
dopuszcza się możliwość utworzenia grup 6 osobowych. Zawodników rozstawia się wg 
aktualnej listy klasyfikacyjnej dokonując w grupach przesunięć klubowych. W wyniku 
eliminacji grupowej odpada wg. indeksu nie więcej niż 20% zawodników. Eliminacje 
bezpośrednie prowadzone są bez repesaży. Zawodników rozstawia się wg indeksu bez 
przesunięć klubowych. 
 

• Walki grupowe rozgrywane są do 4 trafień w przeciągu 2 minut; 
• Walki w eliminacji bezpośredniej rozgrywane są do 12 trafień (kategoria młodzik) oraz 

do 8 trafień (kategoria dzieci)  w przeciągu 3 rund 2 minutowych. 
• Eliminacja bezpośrednia w turnieju indywidualnym rozgrywana jest bez repasaży we 

wszystkich konkurencjach. 
• Rozstawienia do pierwszego turnieju indywidualnego w sezonie inaugurującym 

klasyfikację – 2022/23 dokonuje się kolejno na podstawie wyników MP Młodzików 
2022 

2. Uprawnienia do startu i zmiana kategorii wiekowej 
 
Zmiana kategorii wiekowej zawodników następuje dnia 25 sierpnia każdego roku.   
 

2.1. Zawody kategorii wiekowej młodzika 
• Prawo startu mają zawodnicy kategorii wiekowej młodzika - zawodnicy w wieku 

13 - 14 lat (w sezonie 2022/2023, roczniki 2009-2010), 
 

2.2. Zawody kategorii wiekowej dzieci 
• Prawo startu mają zawodnicy kategorii wiekowej dzieci - zawodnicy w wieku 11 - 

12 lat (w sezonie 2022/2023, roczniki 2011-2012) 
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2. Listy Klasyfikacyjne 
 

a) Polski Związek Szermierczy prowadzi listy klasyfikacyjne młodzików i dzieci.  
b) Do list klasyfikacyjnych zalicza się  wyniki maksymalnie 5 turniejów najwyżej 

punktowanych spośród turniejów młodzików i dzieci zatwierdzonych przez Zarząd na 
wniosek Trenera Głównego ds. Szkolenia Młodzieży PZS (Zastępca Dyrektora 
Sportowego).               

c) Lista ma charakter ciągły. Punkty zdobyte przez danego zawodnika w poprzednim 
sezonie w określonym turnieju zamieniają się z punktami zdobytymi, za zajęte miejsce, 
w analogicznym turnieju w następnym sezonie. 

d) Absencja zawodnika na turnieju, w którym w poprzednim sezonie zdobył punkty, 
skutkuje wykreśleniem z listy punktów z poprzedniego sezonu. 

e) Na listach klasyfikacyjnych zalicza się punkty, wg tabeli, zdobyte za uzyskane miejsca, 
zawodnikom zakwalifikowanym do eliminacji bezpośrednich. 

f) Z uwagi na wysoki poziom sportowy PZS może uwzględnić w punktacji wyniki 
Challenge Wratislavia, także wtedy, jeśli Organizator zastosuje zmodyfikowane 
kategorie wiekowe. 

3. Postanowienia końcowe 
 

3.1. Interpretacja przepisów podanych w niniejszym Regulaminie przysługuje 
wyłącznie Zarządowi Polskiego Związku Szermierczego. 

 
3.2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego w 

dniu 01.09.2022r. i obowiązuje od nowego sezonu 2022/2023 (1 września 2022).  
 
 

D Załączniki 

1. Tabele punktowe 
Poniższa punktacja obowiązuje w sezonie 2022/2023 
 

Miejsce 
Mistrzostwa Polski Młodzików 

Challange Wratrislavia 
(r.2009, r.2011) 

 
Challange Wratrislavia 

(r.2010, r.2012) 

Pozostałe turnieje kategorii 
wiekowej Młodzika  Dzieci 

1 30 26 22 

2 24 20 16 

3 18 15 11 

5-8 12 10 7 

9-16 8 6 4 

17-32 4 3 2 

33-64 3 2 1 

65-128 2 1  

 
Punkty zaliczane są zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do eliminacji bezpośrednich. 
 

 
 

W imieniu Zarządu 
Prezes Polskiego Związku Szermierczego 
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