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ZAPRASZAJĄ  NA  TURNIEJ  SZPADOWY 

PUCHAR ŻUBRÓW 
  

16.06.2012 - sobota – MŁODZICY, DZIECI, ZUCHY i SKRZATY  
 

17.06.2012 – niedziela – WETERANI  SZERMIERKI 
>pomoc dla Jacka Gaworskiego:  http://www.jacekgaworski.pl< 

 

TERMIN: 16.06.2012 r.  – sobota - turniej dzieci, młodzików, zuchów i skrzatów  w szpadzie 
  17.06.2012 r.  – niedziela -  turniej  weteranów  w  szpadzie (+30 l.) 
 

MIEJSCE:  dziedziniec królewskiego zamku w Niepołomicach 
    w razie niepogody – sala sportowa Szkoły Podstawowej  - ul. 3 Maja 23 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

SOBOTA  16  czerwca: 
• godz. 10.00 – początek turnieju młodzików (1998–1999), dzieci (2000-2001),  

                           zuchów i skrzatów (2002 i młodsi) 

• około godz. 12.30 –  po eliminacji grupowej obiad dla uczestników turnieju 
 

NIEDZIELA 17  czerwca: 
• godz. 10.00 – początek turniejów w szpadzie weteranów  

(kategorie wiekowe: +30, +40, +50, +60, +70 l.) 
 

REGULAMIN TURNIEJU:  
• zgodnie z regulaminem cyklu „Pucharu Żubrów” i PZS 
• MŁODZICY, DZIECI, ZUCHY I SKRZATY - wymagane aktualne badania lekarskie 
• zawodnicy kategorii wiekowych 2000 i młodsi walczą krótkimi szpadami („0”) 
• zawodnicy kategorii wiekowej 1998-1999 walczą szpadami długimi („5”) 
• WETERANI –   wiek: ukończone 30 lat; badania lekarskie, lub pisemne oświadczenie  

  o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych  
 

ZGŁOSZENIA:  prosimy przesyłać do dnia 13.06.2012 r. elektronicznie na adres:   
   puchar-zubrow@wp.pl 
 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:    na 45 minut przed rozpoczęciem walk   
  

STARTOWE:  25 złotych – turniej dzieci i młodzików - płatne przy potwierdzeniu uczestnictwa
   60 złotych / 15 € – turniej weteranów  
 

NAGRODY:      dyplomy uczestnictwa dla wszystkich i dyplomy imienne za pierwsze 3 miejsca 
               puchary dla zwycięzców cyklu turniejów dzieci, młodzików, zuchów i skrzatów 

 Sport 
   to 
zdrowie 



INFORMACJE DODATKOWE: 
-  w ramach opłaty startowej obiad dla uczestników turnieju sobotniego turnieju -  
   około godz. 12.30 - zaraz po eliminacji grupowej; 
-  dla pozostałych – sobotni obiad w cenie 15 zł – płatne przy rejestracji  uczestników turnieju 
-  w sobotni wieczór organizujemy grill dla wszystkich uczestników turniejów, trenerów,    
   osób towarzyszących, sponsorów, gości i organizatorów! 
-  w piątkowy wieczór – zwiedzanie planetarium z pokazem w cenie 5 zł  
-  turniej weteranów nie jest wliczany do cyklu „pucharu polski weteranów” SPWSz 
 

WAŻNE: 
PODCZAS TURNIEJU PRZEPROWADZANA JEST ZBIÓRKA NA POTRZEBY LECZENIA KOLEGI 
JACKA GAWORSKIEGO – http://www.jacekgaworski.pl 
 

ZAKWATEROWANIE: we własnym zakresie uczestników; w Niepołomicach polecamy: 
- ośrodek kampingowy „GALAKTYKA” ul. Mikołaja Kopernika 2, e-mail: noclegi@moa.home.pl  
   – rezerwacja na hasło: szermierka – ilość miejsc i czas rezerwacji ograniczone! 
- Hotel Novum    - http://hotelnovum.pl/ 
- Hotel Niepołomice   - http://www.hotelniepolomice.pl/ 
- Motel Pod Dębem  - http://www.motel.krakow.pl/ 
- Hotel Zamek Królewski w Niepołomicach - http://www.zamekkrolewski.com.pl/new/pl/hotel/ 
 

Z uwagi na równocześnie trwający turniej piłkarski EURO 2012 i bazowanie kilku ekip piłkarskich w 

Krakowie, prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie noclegów!!! 
 

KONTAKT  I  INFORMACJE  DODATKOWE: 
Szczepan Kuźmiński:   +48 501 49 80 59  
Maciej Holcer:                +48 692 944 369 
e-mail:                                puchar-zubrow@wp.pl 
strona turnieju: http://www.puchar-zubrow.pl.tl 
 

JAK DOTRZEĆ DO NIEPOŁOMIC: 

 


