Výnos STK č. 1
POŘÁDÁNÍ ŠERMÍŘSKÝCH SOUTĚŽÍ
1. Pořadatel je povinen při soutěži postupovat dle platných Pravidel šermu a dle platných
Výnosů STK ČŠS tj. zejména dodržovat platný systém soutěží (výnos č.2), vyplatit
odměny rozhodčím (výnos č.6) a po soutěži zaslat bezodkladně souhrnné výsledky
(nejpozději však do 3 dnů).
1.1. Pořadatel je povinen zajistit zejména:
řádně osvětlenou halu či tělocvičnu s přiměřenou teplotou (dle hygienických
norem 18º C), kde je možno umístit odpovídající počet planší a kde je základní
zázemí t.j. šatny, sprchy a WC;
nabídku cenově dostupných noclehů;
kvalitní technické zabezpečení: vodivé planše, aparáty a navijáky fungující až do
konce soutěže (tj. buď dostatečný počet náhradních nebo přítomnost opraváře),
stopky a závaží;
dostatečný počet kvalitních rozhodčích s licencí (je vhodné předem si ověřit
dodržovaní výnosu č. 8 o povinných rozhodčích);
oznámení výsledků ČTK u MT a M ČR seniorů.
1.2. Pořadatel je povinen nasazovat závodníky do soutěže podle aktuálního žebříčku
Českého poháru, který je uveřejněn na webových stránkách svazu
(www.czechfencing.cz). Pokud někteří účastníci nejsou zatím v žebříčku uvedeni,
jsou nasazeni za závodníky, kteří již v žebříčku bodovali (viz výnos č.2).
1.3. Pořadatel je povinen bezodkladně obratem po skončení soutěže (nejpozději do 24 h.
po skončení soutěže) na e-mail sekretariátu svazu (serm@volny.cz) odeslat souhrnné
výsledky.
Výsledky musí obsahovat zejména:
1.3.1. - název soutěže
1.3.2. - datum a místo konání
1.3.3. - zbraň a věkovou kategorii
1.3.4. - přesné pořadí závodníků, výsledky ve skupinách, pořadí po každém kole
skupin, nasazení do eliminace, eliminaci včetně případných kol oprav, finále
1.3.5. - celé jméno a příjmení všech startujících
1.3.6. - celé datum narození všech startujících
1.3.7. - název oddílu všech startujících
1.3.8. - event. poznámky, návrhy a doplňky
2. Při závažných přestupcích pořadatele proti pravidlům či výnosům STK nebo nedodržení
termínů nebude soutěž započítána do žebříčku a pořadateli nebude pro příště svěřeno
pořádání soutěže, zvláště ne mistrovství ČR.
3. Prezentace a přihlášení závodníků se provádí nejméně 30 min. před zahájením soutěže.
V případě nutnosti má pořadatel právo vyžadovat od oddílu přihlášky předem
v elektronické podobě. Tuto skutečnost musí uvést v rozpisu soutěže.
4. Závodníky, kteří nejsou řádně registrováni u ČŠS, není pořadatel povinen připustit k
soutěži.
Novela platná od 1.9.2017

