


Regulamin uczestnictwa w Turnieju Szermierczym o Puchar Bytomia w kategorii AMATOR.

1.  Prawo udziału w zawodach mają osoby pełnoletnie uprawiające szermierkę amatorsko, które wcześniej 
nie były zawodnikami i nie brały udziału w  rywalizacji sportowej organizowanej w ramach Polskiego 
Związku Szermierczego.  

2.  Nie dopuszcza się do startu w turnieju zawodników  którzy:

- brali udział w krajowym systemie rywalizacji sportowej w ciągu ostatnich pięciu lat i są kwalifikowani 
na listach PZSz lub FIE 

- byli członkami reprezentacji swojego kraju od kategorii juniora i powyżej w ciągu ostatnich 10 lat.

3.  Organizator dopuszcza udział zawodników, którzy sporadycznie zdobywali punkty do listy 
klasyfikacyjnej PZSz, jednak pozostawia sobie możliwość ostatecznej weryfikacji konkretnych osób. 

4.  Zgłaszający się zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu.

5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów 45 minut przed ich rozpoczęciem, 
jednakże zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia zawodnika do turnieju w przypadku, gdyby nie było 
możliwe bezpośrednio przed zawodami zweryfikowanie zgłoszenia pod kątem wymogów zawartych w 
punkcie 1-3 niniejszego regulaminu. Z tego powodu w interesie zawodników jest zgłoszenie uczestnictwa na 
3 dni przed rozpoczęciem turnieju drogą elektroniczną na adres btsszerm@wp.pl  i uzyskanie ta samą droga 
potwierdzenia zgłoszenia. Potwierdzenie będzie wysyłane najpóźniej do godziny 12:00 dwa dni przed 
turniejem. 

6. Walki odbywają się zgodnie z przepisami FIE.

7. Uczestnicy  powinni posiadać sprzęt atestowany minimum 350 N. Sprzęt nieatestowany zostanie 
dopuszczony, jeżeli będzie w nienagannym stanie technicznym o czym decyduje Komisja Techniczna na 
wniosek sędziego prowadzącego walkę lub jednego z zawodników.

8. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie turnieju rozstrzygane będą na bieżąco przez Komisję Techniczną 
na podstawie Regulaminu Uprawiania Szermierki Polskiego Związku Szermierczego. Komisja Techniczna 
ma również głos decydujący w przypadku braku zastosowania w/w regulaminu.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH
 „TURNIEJ SZERMIERCZY O PUCHAR BYTOMIA”

Oświadczam, że biorę udział w Turnieju Szermierczym o Puchar Bytomia, który odbędzie się 
30 września 2012 roku w Bytomiu w hali „Na skarpie” przy ul. Modrzewskiego 5a na własną 
odpowiedzialność. Oświadczam ponadto, iż zapoznałem się z regulaminem turnieju, oraz że stan 
mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w organizowanych zawodach sportowych. 
Będę przestrzegał regulaminu oraz zasad fair play wobec innych uczestników.
Zrzekam się wszelkich roszczeń cywilnych i prawnych w stosunku do organizatora w przypadku 
nieprzewidzianych sytuacji oraz zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzenia 
ciała powstałego w czasie trwania zawodów sportowych.
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