ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 5 – 2016/17
Setkání jubilantů a pamětníků se uskuteční v pátek 9.6.2017 od 17 h. v Praze
v restauraci U Šumavy ve Štěpánské ulici.

Upozornění pro účastníky všech Mistrovství ČR:
Právo účastnit se Mistrovství ČR mají jen závodníci, kteří v odpovídající zbrani a kategorii
získali dle aktuálního žebříčku nejméně 10 bodů senioři, 8 bodů junioři, 6 bodů kadeti, 4
body žáci a mladší žáci, 3 body mini žáci. (Start v soutěži družstev je bez bodového omezení,
družstva jsou tříčlenná a vždy oddílová.)
Pro nasazení do mistrovství bude použit aktuální žebříček ČP, podle kterého bude určen po
započítání výsledku mistrovství (koef.3, vítěz Finále koef.5) vítěz Českého poháru. Konečné
pořadí Mistrovství ČR bude určeno touto jednorázovou soutěží. Do soutěže družstev bude
nasazení provedeno dle bezprostředně předcházející soutěže jednotlivců tj. dle M ČR.
Pořadatel M ČR má právo vybírat startovné v této výši:
kednotlivci: senioři 170 Kč, junioři 120 Kč, kadeti 120 Kč, žáci 120 Kč, mladší žáci 120 Kč,
mini žáci 120 Kč; družstva všechny kategorie 200 Kč. Navýšení o 20 Kč zůstává pořadateli,
dotace nebudou propláceny.

5 . ročník

Sokol Cup mládeže
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum
přihlášky

poznámka

Mezinárodní turnaj

- fleret žáci, žačky, ml. žáci, ml. žačky, vše x
- Sokol Brno I
- sobota: Mgr. Pavel Vaníček, mail: vanpav@post.cz, mobil: 608861804
neděle: Jaroslava Pikhartová, mail: jpikhartova@seznam.cz, 605728195
- Hala SBI Kounicova 20/22, Brno 60200, velká hala míčových sportů
- so 6.5.
Společný začátek 10.00 h. žáci i žačky
Společný začátek 10.00 h. ml.žáci i ml.žačky
ne 7.5.
- do středy 3.5.2017 na mail: žáci+žačky: vanpav@post.cz
ml.žáci+ml.žačky:jpikhartova@seznam.cz
Prosíme o včasné přihlášení, abychom připravili dostatek planší!!!
- formule soutěže: 2 kola skupin, přímá eliminace bez oprav

SC CUP – ČEZ 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo

datum

- kord žáci x
kord společná soutěž seniorky+juniorky x
- SC Praha
- Ing. Karel Křemen, Ploskovická 850/5,184 00, tel.: 602 125 609,
E-mail: kremen@raz-dva.cz
- Šermířská hala SC Praha, Praha 9, Letňany, Tupolevova 710, Metro C –
Letňany, BUS do zastávky Tupolevova, vedle Aquacentra a zimního
stadionu
- so 13. 5.
od 10.30 h. žáci
od 10.30 h. seniorky+juniorky
ne 14. 5.
Systém soutěže:
Při počtu závodníků nad 56:
1

Jedno kolo skupin, přímá eliminace 64(32), eliminace s opravami 32 (16),
finále 8.
Při počtu závodníků do 56:
Dvě kola skupin, přímá eliminace 64(32), eliminace s opravami 32 (16),
finále 8.
Postup ze skupin 100%. (Změna systému soutěže dle počtu závodníků
vyhrazena).
nejpozději 30 min. před začátkem soutěže. Závodníci, kteří nejsou
v žebříčku kordu ČŠS mailem 24 hod. předem.
200,-Kč / nepřihlášení závodníci 300,-Kč
nejpozději 45 min. před začátkem soutěže.
Pension „Domino“, Praha 9, Letňany,
Hotel IMOS, Praha 9, Za tratí 4, 283 109 111
Dle pravidel

přihlášky

-

startovné
prezentace
ubytování

-

rozhodčí
poznámka

- Vstup jen ve cvičební obuvi

Obchod s šermířským materiálem 5M - Občerstvení

Možnost parkování u OC Letňany při plném parkovišti u haly (cca 180m)

Tvarůžkův memoriál 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum

přihlášky
ubytování
poznámka

-

šavle žáci, kadetky, kadeti, juniorky, junioři, seniorky, senioři
š.o. Sokol Brno 1
Mgr. Michal Škerle, e-mail: M.Skerle@seznam.cz, mobil: 737 600 323
TJ Sokol Brno 1, Kounicova 24, horní tělocvična a šermírna
od 09.00 h. žáci a kadetky
so 13.5.
od 11.00 h. kadeti a juniorky
od 13.00 h. junioři a seniorky
od 16.00 h. senioři
- do 12.5. na mail ředitele nebo na místě 30 min. před zahájením kategorie
- Spaní ve vlastních spacácích možné v tělocvičně, nutno předem nahlásit
řediteli soutěže.
- Turnaj je zároveň otevřeným sokolským přeborem v šermu šavlí 2017.

Mistrovství ČR 2017
disciplina

fleret junioři a juniorky, minižáci a minižačky
- fleret junioři a juniorky jednotlivci a družstva
fleret minižáci a minižačky jednotlivci (v případě dostatečného počtu
oddělené soutěže, jinak soutěž společná) a družstva (společná soutěž pro
2

pořadatel
ředitel
místo
datum

přihlášky
ubytování
poznámka

chlapce i děvčata tj. tříčlenná oddílová družstva libovolně složená
z chlapců a děvčat)
- Šerm Ostrava
- Ing. Stanislav Duraj, e-mail: stanislavduraj84@gmail.com
- tělocvična ZŠ Ukrajinská, Ukrajinská 1533, 708 00 Ostrava
- souřadnice: 49.824443, 18.192816
- so 20.5.
od 10.00 h. junioři
od 13.00 h. juniorky
družstva následují po skončení dané kategorie
- ne 21.5.
od 10.00 h. minižáci a minižačky
družstva po skončení jednotlivců
- nejpozději 30 min. před začátkem každé discipliny
BEST WESTERN Hotel Vista a Lowcost Hotel Ostrava
http://bit.ly/2kig0vP a http://bit.ly/2jS4FpT
Na účast na tomto turnaji mají pouze právo junioři/juniorky, kteří získali
minimálně 8 bodů do českého žebříčku.
Na účast na tomto turnaji mají pouze právo minižáci/minižačky, kteří získali
minimálně 3 body do českého žebříčku.
Start v soutěžích družstev je bez bodového omezení.
Šermovat se bude na 6 planších, 4 planše v tělocvičně a 2 planše v jídelně.
Přechází se přes venkovní prostory.

kord senioři a seniorky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo

-

datum

-

přihlášky

-

ubytování

-

poznámka

-

kord senioři a seniorky jednotlivci a družstva
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
Bc. Dušan Pavlíček, tel. 606351178, dupavlicek@seznam.cz
Sportovní hala Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
Odkaz mapa: https://googl/maps/yqqK94cXpfr
so 20.5. od 10.30 h. senioři jednotl.
od 14.00 h. seniorky jednotl.
ne 21.5. od 10.30 h. senioři, seniorky družstva
Jednotlivci 45 minut před zahájením soutěže jednotlivců
Družstva před koncem soutěže jednotlivců
Pořadatel nezajišťuje.
Možnosti ubytování:
Ubytování ve vzdělávacím centru
Studentské náměstí 1535, 68601 Uherské Hradiště
tel: 572 503 738 (UH4), 571 891 286 (UH5)
www.eduha.cz
kapacita: 293, vlastní sociální zařízení, předběžně domluveno 35 míst pro
šerm
ceník: od 350 Kč /1 os.
Další možnosti ubytování v Uherském Hradišti a okolí:
https://drive.google.com/open?id=0B8kTKjWjEORUVmZ3cUlpZE51OEE
Při počtu družstev v jedné kategorii více než 16 budou zápasy o eliminaci 16
zahájeny již v 10:00.
Občerstvení zajištěno
Vstup pouze v sálové obuvi
Přímo před halou pouze placené parkování.
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fleret žáci a žačky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum
přihlášky
poznámka

-

fleret žáci a žačky jednotlivci a družstva
Sokol Brno I
Jaroslava Pikhartová, e-mail: jpikhartova@seznam.cz, tel. 605 728 195
Stadion Sokola BrnoI.,Kounicova 20-22,602 00 Brno, horní tělocvična a
šermírna
- so 27.5. od 10.00 h. žáci a žačky jednotl.
Soutěže družstev v sobotu po soutěžích jednotlivců.
- do 30 min.před začátkem každé kategorie, družstva před koncem jednotlivců
- Vstup do tělocvičny pouze po přezutí.

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo

Datum

Přihlášky
Ubytování

kord mladší žáci a mladší žačky, mini žáci a mini žačky

-

kord mini žáci, mini žačky, mladší žáci, mladší žačky, jednotlivci, družstva
ŠERM Liberec, z.s.
Petr Brabec, mobil: 603 448 661, E-mail: petr.brabec@elra.cz
Technická univerzita v Liberci, dolní (velká tělocvična)
Na Bohdalci 715/30, Liberec
https://mapy.cz/s/1veXM
- so 27.5. od 9.00 h. mini žáci jednotlivci
od 9.00 h. mini žačky jednotlivkyně
(oddělené soutěže jednotlivců)
1 skupinové kolo, 80% postupujících, přímá eliminace
po skončení jednotlivců mini žáci družstva
po skončení jednotlivkyň mini žačky družstva
družstva v 8 šermují o každé místo
(oddělené soutěže družstev)
ne 28.5 od 9.00 h. mladší žáci jednotlivci
od 9.00 h. mladší žačky jednotlivkyně
1 skupinové kolo, 80% postupujících, přímá eliminace
po skončení jednotlivců mladší žáci družstva
po skončení jednotlivkyň mladší žačky družstva
družstva v 8 šermují o každé místo
- Uzávěrka ½ hodiny před začátkem každé soutěže jednotlivců, pro soutěže
družstev uzávěrka se startem semifinále soutěže jednotlivců.
- pořadatel nezajišťuje,
koleje TUL – Ing. Iva Šídová iva.sidova@tul.cz, 485 355 203, 606 156 281
Pension Fénix, p. Medek, www.pensionfenix.cz, email info@pensionfenix.cz,
mobil 774 108 430,
Pension Medovil, pí. Medková, www.medovil.cz, email info@medovil.cz, mobil
604 366 271

Rozhodčí

Zásahy a
časy
poznámka

- Rozhodčí v maximálním počtu pro všechny soutěže (povinní minimálně dle
výnosu STK, tj. od 4 závodníků 1 rozhodčí, od 8 závodníků 2 rozhodčí, pro 1-2
družstva 1 rozhodčí, pro 3-4 družstva 2 rozhodčí), ve vhodném oděvu a
s předepsaným vybavením po celou dobu soutěže.
- Dle dosavadních pravidel se v kordu šermuje ve všech kategoriích ve skupinách
na 5 zásahů a 3 minuty, v eliminaci na 15 zásahů a 3x3 minuty, v soutěži
družstev max. do 45 zásahů po 3 minutách.
- Vstup pouze po přezutí do sálové obuvi, platí i pro doprovod!
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Bufet v místě zajištěn.

Stav turnaje na Internetu.
http://www.engarde-service.com/files/serm-liberec/mcr2017/
Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum

přihlášky
ubytování

poznámka

fleret senioři a seniorky, kadeti a kadetky

- fleret senioři a seniorky jednotlivci a družstva
fleret kadeti a kadetky jednotlivci a družstva
- š.o. TJ Sokol Bystřice n.P.
- Ing.Vlastimil Kurfürst, Bočkova 344, 593 01 Bystřice n.P.,
mobil: 724 105 036, e-mail: vkurfurst@gmail.com
- Areál sportu a kultorys.r.o., ulice Dr.Veselého 754, Bystřice n.P.,
na 119.km D1 sjezd na Žďár/S., dále Nové Město na Moravě a Bystřice n.P.
- so 3.6.
od 10.00 h. senioři jednotl.
od 13.00 h. seniorky jednotl.
družstva po soutěžích jednotlivců
od 10.00 h. kadeti jednotl.
ne 4.6.
od 11.30 h. kadetky jednotl.
družstva po soutěžích jednotlivců
- 30 min. před zahájením každé soutěže jednotlivců
družstva nejpozději před koncem odpovídající soutěže jednotlivců
- Areál sportu, tel: 566 551 930, mobil: 774 087 093, e-mail:
arealsportu@tiscali.cz
Penzion Novohradský, mobil: 731 176 572, e-mail:
penzionhotelovka@seznam.cz
Internát, Dr.Veselého 343, tel: 566 686 412, mobil: 737 860 959, e-mail:
szesbys@szesby.cz
- Vstup do tělocvičny pouze v sálové obuvi. Buffet k dispozici.

kord žáci a žačky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo

datum

přihlášky

ubytování
rozhodčí
startovné

- kord žáci a žačky jednotlivci a družstva
- SC Praha
- Ing. Karel Křemen, Ploskovická 850/5,184 00, tel.: 602 125 609,
E-mail: kremen@raz-dva.cz
- Šermířská hala SC Praha, Praha 9, Letňany, Tupolevova 710,
Metro „C“ - Letňany
BUS : 110, 140, 186, 195 do zastávky Tupolevova,
vedle Aquacentra a zimního stadionu
- so 3. 6.
od 10.30 h. žáci
od 14.00 h. žačky
od 10.30 h. družstva žáci a žačky
ne 4. 6.
- jednotlivci 30 min. před zahájením soutěže
družstva v sobotu
žáci
do 13 hod.
žačky do 15 hod.
- Pension „Domino“, Praha 9, Letňany, 603 275 222
Hotel IMOS, Praha 9, Za tratí 4, 283 109 111
- Dle pravidel
- Jednotlivci 120,-Kč (drobné), družstva 200,-Kč
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poznámka

- Vstup jen ve cvičební obuvi
Obchod s šermířským materiálem 5M

Občerstvení
šavle vš.kategorie

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum

přihlášky
poznámka

- šavle senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci jednotl. a
družstva
- VSK Humanita Praha
- Jan Dostál, 602454009
- TJ Dukla Praha, Na Julisce 2, Praha 6
- so 3.6.
Jednotlivci
od 9.00 h. žáci + kadetky jednotl.
od 11.00 h. kadeti + juniorky jednotl.
od 13.00 h. junioři + seniorky jednotl.
od 15.00 h. senioři jednotl.
Družstva
ne 4.6.
od 9.00 h. družstva žáci + kadetky
od 10.30 h. družstva kadeti + juniorky
od 12.00 h. družstva junioři + seniorky
od 14.00 h. družstva senioři
- do 30.min před začátkem soutěže, nebo na: dostal@bean.cz
- Rozhodčí dle pravidel.
Vstup pouze po tribuně (vzhledem k rekonstrukci střechy je vstup pouze
přes vrátnici dole u stadionu).
Startovat mohou pouze registrovaní šermíři u ČŠS, kteří splnili kvalifikační
kriteria.

fleret mladší žáci a mladší žačky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo
datum

přihlášky
ubytování

-

fleret ml.žáci a ml.žačky jednotlivci a družstva
USK Praha
Kamila Vincencová, e-mail: kamivin@centrum.cz, mobil: 739 095 323
šermírna USK, Zimní stadion HASA, Praha 10, Sámova 1,
tram č. 6,7 do stanice Nádraží Vršovice
- so 10.6. od 9.00 h. ml.žáci jednotl.
družstva po soutěži jednotlivců
od 15.00 h. ml.žačky jednotl.
družstva po soutěži jednotlivkyň
- nejpozději 30 min. před začátkem discipliny jednotlivců, družstva nejpozději
před zahájením osmičlenného finále jednotlivců
- hotel HASA, tel: 271 747 128

kord kadeti a kadetky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel

- kord kadeti a kadetky jednotlivci a družstva
- š.o. TJ Dukla Olomouc
- Jiří Douba, Zikova 15, 779 00 Olomouc, mob.605 115 666,
E-mail: doubova@volny.cz
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místo
datum

přihlášky
ubytování

rozhodčí
poznámka

- Sportovní Hala "Dukly" Šibeník, Třída Míru 4, Olomouc.
Z Hl.vlak. nádraží tramvaj 2,5, 7 směr Neředín
- so 10.6. od 10.30 h. kadetky
od 14.00 h. kadeti
ne 11.6. od 10.00 h. kadeti – družstva
od 10.30 h. kadetky – družstva
- nejpozději 30 min. před začátkem soutěže jednotlivců
družstva 10.6. po ukončení soutěží jednotlivců a jednotlivkyň
- Penzion Best, tel.: 585 231 450
Plavecký stadion, tel.: 585 427 181
Vysokoškolské koleje, tel.: 585 638 016 , 585 226 057
Hostel BETÁNIE, tel.: 585 500 330 , 585 233 860
- Dle pravidel
- Vstup do tělocvičny pouze po přezutí.

kord junioři a juniorky

Mistrovství ČR 2017
disciplina
pořadatel
ředitel
místo

-

datum

-

soutěže
přihlášky

-

ubytování

-

rozhodčí
poznámka

-

kord junioři a juniorky jednotlivci a družstva
1.FC Bělá pod Bezdězem, z.s.
Ing. Martin Coufal, tel.: 728 230 856, E-mail: coufal.martin@seznam.cz
Sportovní hala města Bělá pod Bezdězem, ul.Mělnická, Bělá pod Bezdězem
GPS: 50°30'11.618"N, 14°47'54.473"E
od 10.30 h. junioři jednotlivci
so 17.6.
od 14.00 h. juniorky jednotlivkyně
ne 18.6. od 10.30 h. junioři a juniorky družstva (při účasti více než 16
družstev celkem budou některé zápasy o
postup začínat již v 9.30 h.)
jednotlivci nejpozději 30 min. před začátkem dané soutěže
družstva v sobotu 17.6. do 16 h.
http://www.mubela.cz/turistika/ubytovani/
http://www.hotelrelax-vrchbela.cz/
dle výnosů STK, ve vhodném oděvu
vstup do haly (na hrací plochu) pouze po přezutí do sálové obuvi!
stánek s občerstvením po dobu akce
Turnaj se koná za podpory města Bělá pod Bezdězem a pod záštitou
starostky paní Jitky Tošovské.

STK ČŠS/Vincencová/5.5.2017, doplněno 29.5.2017
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