Warszawa, dnia 10.10.2013 r.

KOMUNIKAT ZAWODÓW
Zarząd Integracyjnego Klubu Sportowego AWF przedstawia komunikat organizacyjny
Drużynowych Integracyjnych Zawodów Szermierczych z okazji Święta Niepodległości Polski.
Prosimy o rozpropagowanie tego komunikatu w środowisku Państwa Klubu i serdecznie
zapraszamy do udziału w zawodach.
X DRUŻYNOWE INTEGRACYJNE ZAWODY SZERMIERCZE W SZPADZIE
rozgrywane z okazji
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI,
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ MIASTA ST. WARSZAWY DZIELNICY BIELANY

Organizator:

Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa

Termin:

10 – 11 listopad 2013 r.

Miejsce:

Akademia Wychowania Fizycznego – pawilon sportowy nr 42,
01-813 Warszawa; ul. Marymoncka 34

Program:

10.11.2013 /niedziela/ AWF – pawilon sportowy nr 42
•

godz. 16:00 – walki treningowo-instruktażowe (fakultatywnie dla
zainteresowanych)

11.11.2013 /poniedziałek/, AWF – pawilon sportowy nr 42
•

godz. 10:00 –

walki turniejowe eliminacje grupowe i bezpośrednie

•

godz. 16:00 –

mecz finałowy i ceremonia dekoracji

Regulamin zawodów:
Prawo startu w zawodach ma każda drużyna walcząca w składzie 3 osobowym (+ ewentualnie
zawodnik rezerwowy – razem 4 osoby).
Zawody zostaną rozegrane w szpadzie zgodnie z ogólnymi przepisami PZS i IWFC, jednakże z
zastosowaniem dodatkowych reguł, które są następujące:
−

zawody mają charakter integracyjny, tzn. w składzie danej drużyny mogą być zarówno
zawodnicy wyłącznie pełnosprawni, wyłącznie niepełnosprawni, jak i mogą to być składy
„mieszane” (pełnosprawni i niepełnosprawni); ponadto nie obowiązuje podział na płeć.

− wszystkie walki odbywają się na wózkach (także wówczas, gdy walczy dwóch zawodników
pełnosprawnych).
− celem ograniczenia nadmiernych różnic w poziomie sportowym formujących się drużyn, w
składzie każdej drużyny nie może być więcej niż 2 zawodników z tzw. grupy „Masters”, do
której należą zawodnicy kadry narodowej mężczyzn pełnosprawnych (seniorów), ponadto

trenerzy: Robert Andrzejuk, Marek Gniewkowski, Sebastian Koziejowski, Sebastian
Giedroić, Zbigniew Rybak i Leszek Małolepszy, oraz następujący zawodnicy
niepełnosprawni: Dariusz Pender, Radosław Stańczuk, Norbert Całka, Rafał Ziomek,
Radosław Stanek, Michał Nalewajek, a także Grzegorz Pluta, Kamil Rząsa i Marta Fidrych.
−

podczas rozgrywania meczy, w każdej kolejnej walce indywidualnej obowiązują następujące
handicapy: mężczyźni pełnosprawni – 0, mężczyźni niepełnosprawni kat. A – 0 pkt. (z
wyłączeniem zawodników na wózkach – 1 pkt), mężczyźni niepełnosprawni kat. B oraz
mężczyźni niepełnosprawni kat. A na wózkach – 1 pkt., mężczyźni niepełnosprawni kat. C
– 3 pkt., kobiety pełnosprawne – 1 pkt., kobiety niepełnosprawne kat A – 1 pkt., kobiety
niepełnosprawne kat. B – 2 pkt, zawodnicy do 16 lat – 1 pkt.

− W wyniku decyzji Komisji Technicznej punktacja handicapów może ulec zmianie, zmiana ta
musi być jednak dokonana przed rozpoczęciem danej tury eliminacyjnej. Ponadto w
wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach Komisja ma prawo do zmiany handicapu w
odniesieniu do konkretnego zawodnika, niezależnie od jego formalnej kategorii
niepełnosprawności. Każdy zawodnik ma też prawo zrezygnować z nadanego mu
handicapu.
− Na czas zawodów drużyny przyjmują nazwy nadane im przez Organizatora (np.
Piłsudczycy, Legioniści, Ułani, Pierwsza Brygada, Pierwsza Kadrowa, Warszawskie Dzieci,
Zgrupowanie Radosław, Sanitariuszki, Powstańcy Wielkopolscy, Powstańcy Śląscy, Szare
Szeregi, Żołnierze Wyklęci, Batalion GROM, Cichociemni, itp.
Udział w zawodach jest wolny od wszelkich opłat.
Kierownicy ekip (lub poszczególni zawodnicy) mają obowiązek przedstawienia zaświadczeń
lekarskich o zdolności zawodników do udziału w zawodach.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwała Komisja Techniczna, której skład
zostanie wyłoniony i ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów.
Ewentualne protesty przyjmowane będą przez Przewodniczącego Komisji Technicznej po
wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Kaucja przepada w przypadku oddalenia protestu.
Zgłoszenia do zawodów na 30 min przed startem.
Nagrody:
Drużyny zajmujące miejsca 1, 2, 3 otrzymują atrakcyjne trofea sportowe (ewentualnie także
nagrody rzeczowe).
Zwycięzcy turnieju (zdobywcy 1 miejsca) otrzymują dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 3
x 500 zł brutto (łącznie 1500 zł brutto).
Drużyny zajmujące miejsca 1-8 otrzymują okolicznościowe koszulki (o tematyce patriotycznoniepodległościowej).
Sprawy różne:
Zawodnikom zamiejscowym organizator zapewnia zakwaterowanie z dn. 9/10, 10/11 i 11/12
listopada 2013r (tzn. 3 noclegi) oraz całodzienne wyżywienie, a zawodnikom z Warszawy i okolic
wyżywienie (posiłek obiadowy) podczas każdego dnia trwania zawodów.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Tadeusz NOWICKI
Prezes IKS-AWF

