Propozície súťaže Hľadáme šermiarske talenty v
sezóne 2017-2018
Súťaž Hľadáme šermiarske talenty /ďalej len HŠT/ je určená pre kategórie
U14 2004-2005
U12 2006-2007
Mini 2007 a mladší
Je určená pre všetkých členov slovenských šermiarskych klubov, pričom nemusia byť
zaregistrovaní na Slovenskom šermiarskom zväze. V prípade záujmu sa jej môžu
zúčastniť aj zahraniční pretekári. Záverečná súťaž GRAND PRIX je určená výlučne
slovenským pretekárom.
PODMIENKY ÚČASTI
-súhlas rodiča,všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť
-dochvíľnosť, kvôli časovej náročnosti systému súťaže
-primeraná šermiarska výstroj, súčasťou ktorej je bezpečná maska, spodná vestička,
mundúr, chrániče pre dievčatá, šermiarske nohavice, podkolienky zakrývajúce
predkolenie, rukavica, šnúra a primerané tenisky
-zbrane :
MINI čepeľ 0-2, malá čiaška
U12 čepeľ 0-2, malá čiaška
U14 čepeľ 5
TERMÍNY
HŠT bude poriadaná 6x v aktuálnej sezóne v regiónoch západ a východ, najlepšie v
piatok resp. sobotu +nedeľu v nasledovných termínoch platných pre oba regióny:
23.-24.9.2017
21.-22.10.2017
25.-26.11.2017 – spoločné Bratislava / Košice 17.-18.3.2018
28.-29.4.2018
16.-17.6.2018 – GP spoločné Košice / Bratislava
Súťaž GRAND PRIX bude pre všetkých spoločným vyvrcholením. Turnajov sa môžu
zúčastňovať vzájomne pretekári východu aj západu.
SYSTÉM SÚŤAŽE
MINI
Šermuje sa systémom každý s každým na 4zásahy jedno alebo dve kolá podľa počtu
zúčastnených. Podľa možností môže byť do programu zaradená eliminácia na
10zásahov s bojom o 3.miesto.

Po súťaži nasleduje vyhlásenie víťazov a zhodnotenie súťaže.

U12
Šermuje sa systémom každý s každým na 5 zásahov.Podľa počtu zúčastnených je
možná modifikácia,napr. zápas musí skončiťo dva zásahy,platí len čistý zásah a
pod.,čo bude vopred oznámené.Podľa počtu zúčastnených sa môže zaradiťdo
programu eliminácia.
na 12 zásahov s bojom o 3.miesto, prípadne boj o každé umiestnenie „vpravo“ aj
„vľavo“.
Po súťaži nasleduje vyhlásenie víťazov a krátke technické zhodnotenie /často sa
opakujúce chyby,pochvala správne vykonaných akcií,vyzdvihnutie fair play správania
a pod./
U14
Systém súťaže je zhodný so systémom súťaže mladších žiakov s tým,že eliminácia by
mala byťsúčasťou každého turnaja HŠT a šermuje sa na 15 zásahov.
Po súťaži nasleduje vyhlásenie víťazov a krátke technické zhodnotenie,tak ako u
mladších žiakov.
Chlapci a dievčatá šermujú v spoločnej súťaži, no vyhlásenie najlepších sa vyhodnotí
z redukovaného poradia.
Súťaže môžu ale nemusia byť vedené na počítači.
BODOV ANIE
Podľa počtu účastníkov v obrátenom poradí,to znamená,že pri 15-ich účastníkoch
dostane víťaz 15bodov,druhý 14bodov,tretí 13,......pätnásty 1bod.
Súťaž GP bude ohodnotená 1,5-násobkom,aby poradie ostalo otvorené až do konca
sezóny.
VYHODNOTENIE
Na konci sezóny bude v každej kategórii vyhodnotený víťaz /osobitne sa z
redukovaného poradia vyhodnotia chlapci a dievčatá/ pre región východ a pre región
západ, ktorý obdrží pohár, prípadne vecné ocenenie. Ostatní účastníci budú odmenení
vecnými cenami.
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