OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE

ŠERM
Datum konání:

27.června 2022 (pondělí)

Organizátor:

Olomoucký kraj
Tělovýchovná jednota Dukla Olomouc z.s.

Místo konání:

Tělovýchovné centrum Sportovní areál na Šibeníku
Třída Míru 4, 779 00 Olomouc

Disciplíny:

Šerm kordem děvčat a chlapců

Svazový koordinátor:

Fridrich Földes, +420 773 606 620

Ředitel závodu:

Fridrich Földes, +420 773 606 620
email: frici.foldes@gmail.com

Technický delegát:

Hlavní rozhodčí:

Soutěž řídí 3 členné Technické ředitelství ve složení:
-

Ředitel soutěže

-

Hlavní rozhodčí

-

Jeden zvolený zástupce z krajů s platnou rozhodcovskou licencí

Deleguje Český šermířský svaz

Kancelář závodu/ porady a losování:
Kancelář soutěže bude v místě konání soutěže.
Technická porada zástupců krajů se uskuteční dne 26.06.2022 v 19:00
v klubovně TC Sportovního areálu na Šibeníku.
Rozlosování soutěže a nasazení do kvalifikačních skupin se provede na
technické poradě vedoucích krajů (1 trenér za kraj) na základě počtu
akreditovaných závodníků a stavu Českého poháru k termínu uzavření
přihlášek
Soutěžní kategorie:

Společná soutěž kategorií U13 a U15:
U13 a U15 děvčata – narozená od 1.1.2007 – do 31.12.2010
U13 a U15 chlapci – narození od 1.1.2007 – do 31.12.2010

Počet účastníků:

Celkový počet účastníků šermířských soutěží bude 98, z toho 84
závodníků a 14 trenérů.

Každý kraj může nominovat celkem 7 osob za kraj, a to:
- 3 do soutěže děvčat
- 3 do soutěže chlapců na základě splnění kvalifikačních kritérií Českého
šermířského svazu
- 1 osobu doprovodu (trenér)
Případná nevyužitá místa se nerozdělují mezi ostatními kraji.
Podmínky závodů:

Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným
krajem dle místa trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem a
splnění kvalifikačních kritérií Českého šermířského svazu
Každý nominovaný závodník musí získat minimálně 4 body do Českého
poháru v kategorii U13 nebo U15.
Kvalifikace se uzavírá 16.05.2022.
Nominaci závodníků provedou kraje podle vlastních kritérií.

Soutěžní pravidla:

Soutěží se podle pravidel Českého šermířského svazu platných k datu
konání soutěže.
Smíšený systém:
skupinová fáze - 5 zásahů / 3minuty (kvalifikace pro nasazení do
eliminace)
- přímá eliminace bez oprav - 15 zásahů / 3 x 3 minuty
Bezpečnostní předpisy a výbava závodníků podle pravidel Českého
šermířského svazu
-

Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2022
26.05.2022

Časový harmonogram: Bude zpracován na základě počtu přihlášených a upřesněn dle
požadavků ČOV a ČT
Předpokládané trvání soutěží bude od 08:30 do 18:30
Protesty:

Dle soutěžního řádu ČŠS, ústně nebo písemně hlavnímu rozhodčímu
do 5 minut po zveřejnění výsledků.
Ihned po obdržení protestu zasedne Technické ředitelství a rozhodne o
oprávněnosti protestu.
Rozhodnutí Technického ředitelství je konečné.

Vyhlášení výsledků:

- květinový ceremoniál po kategoriích proběhne na sportovišti do 15
minut po skončení závodů obou kategorií

- předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM
2022
Ceny:

- soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom (v každé soutěži se
uděluji dvě umístění na 3. místě)
- soutěžící na 5. – 6. místě obdrží diplom

Zdravotní zajištění:

po celou dobu závodů bude zajištěna zdravotní služba

Schválil:

Fridrich Földes – svazový koordinátor ODM 2022, po dohodě s Předsedou ČŠS dne 22.2.2021

