
       

     

   

      

                           
                 Uczniowski Klub Sportowy „START” 

                 Zaprasza 
 

I Turniej Piastów opolskich o puchar Prezydenta Miasta Opola w szpadzie indywidualnie  

I Turniej Piastów opolskich o puchar Marszałka Województwa opolskiego w szpadzie 

drużynowo 

Turniej odbędzie się w dniach 26 – 27 listopada 2022 roku 
w hali sportowej TOYOTA PARK - ul. Oleska 70, 45-222 Opole 

 
PROGRAM ZAWODÓW 

 
               26.11.2022 (SOBOTA)                                                                           27.11.2022 (NIEDZIELA) 
GODZ. 10:00 - turniej indywidualny kat. Zuch i Skrzaty                     GODZ. 10:00 - turniej drużynowy kat. Dzieci  
chłopcy i dziewczęta roczniki 2013 i młodsi,                                        chłopcy i dziewczęta roczniki 2011 – 2012, 
GODZ. 10:30 – turniej indywidualny kat. Dzieci                            GODZ. 11:00 - turniej drużynowy kat. Młodzików  
chłopcy i dziewczęta roczniki 2011 – 2012,                                           chłopcy i dziewczęta roczniki 2009 – 2010, 
GODZ. 11:30 - turniej indywidualny kat. Młodzików                          GODZ. 12:30 - turniej drużynowy kat. Juniorów 
chłopcy i dziewczęta, roczniki 2009 – 2010,                                          młodszych, chłopcy i dziewczęta roczniki 2006–2008                            
GODZ. 14:30 - turniej indywidualny kat. Juniorów                         
młodszych, chłopcy i dziewczęta roczniki 2006–2008,                    
 
Kategoria SKRZATY i ZUCH,  DZIECI  - walki w grupie 2 minuty / do 4 trafień, walki pucharowe 3 x 2 minuty do 8 trafień, szpady krótkie „0” 
Kategoria MŁODZIK - walki w grupie 2 minuty / do 4 trafień, walki pucharowe 3 x 2 minuty do 12 trafień, szpady długie 
Kategoria JUNIOR MŁODSZY - walki w grupie 3 minuty / do 5 trafień, walki pucharowe 3 x 3 minuty do 15 trafień, szpady długie 

 
Zgłoszenia zawodników przez stronę Polskiego Związku Szermierczego. Potwierdzenie w Komisji Technicznej na 45 minut 

przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy ekip zobowiązani są do okazania ważnych badań lekarskich oraz licencji 
zawodników. 

Opłata startowa: 30 zł od zawodnika w turnieju indywidualnym, 90 zł od zgłoszonej drużyny bez względu na ilość 
zawodników. Organizatorzy zezwalają na uzupełnienie drużyny młodszym zawodnikiem z niższej kategorii (2+1). 

 
W przypadku zgłoszenia więcej niż 8 drużyn w jednej kategorii – organizator określi sposób przeprowadzenia zawodów po zamknięciu 

zgłoszeń. Rozstawienie drużyn w grupach wg. wyników z turnieju indywidualnego dla poszczególnych kategorii. 
 

Kluby zgłaszające więcej niż 5 zawodników proszone są również o zgłoszenie sędziego.  
 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „START” 
Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polski Związek Szermierczy, 

 

Noclegi proponujemy rezerwować (na hasło „Szermierka” zniżka) w: 
Hotel Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole, telefon: 77 427 55 55 

 Hotel Mercury, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole, telefon: 77 451 81 00 
 

MIŁEGO POBYTU W OPOLU 


