
mm        STOWARZYSZENIE
    Integracyjny Klub Sportowy AWF

 adres korespondencyjny: 01-813 Warszawa  skrzynka  pocztowa 34
                                              adres  siedziby: ul. Marymoncka 34 bud. Wydziału Rehabilitacji AWF, Warszawa
                                               tel./fax (0-22) 663-18-36,  tel. kom.  602 60 70 72 ,  e-mail klub@integracyjny.pl

KOMUNIKAT ZAWODÓW
                                          

Zarząd Integracyjnego Klubu Sportowego AWF przedstawia komunikat Zawodów pn: 

XIX MISTRZOSTWA POLSKI
W SZERMIERCE NA WÓZKACH

Impreza dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Patronat nad Imprezą objął Polski Komitet Paraolimpijski 

1. Organizator: PZSN „START” oraz  jako współorganizator IKS-AWF Warszawa  

2. Termin:  30.06 - 4.07.2022 , w tym zawody 1 - 3 lipca  

3. Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, ul. Marymoncka 34   

4. Program:

30.06.2022 / czwartek /   AWF – Pawilon Sportów Walki 
 przygotowanie  obiektu  i  sprzętu  do  prowadzenia  zawodów  oraz  przyjazdy  zawodników

zamiejscowych startujących w turnieju szablowym; walki treningowe (opcjonalnie). 

1.07.2022 / piątek /    AWF  – Pawilon Sportów Walki 
 godz.11:45  -  12:15  -  przyjmowanie  zgłoszeń  i  rejestracja  zawodników  do  turniejów

szablowych, 
 godz. 12:45  -  rozpisywanie grup startowych,   
 godz. 13:00  -  eliminacje w szabli mężczyzn i kobiet, 
 godz. 17:00  -  FINAŁY      

 
2.07.2022 / sobota /   AWF   –  Pawilon Sportów Walki                     

 godz.  09:15  -  9:45   -   przyjmowanie  zgłoszeń,  rejestracja  zawodników  do  turniejów
floretowych, 

 godz. 9:45     -  rozpisywanie grup startowych,   
 godz. 10:30   -  eliminacje floretu mężczyzn kat. A i kobiet kat. A, B
 godz. 12:30   -  eliminacje floretu mężczyzn kat. B
 godz. 15:00   -  eliminacje floretu mężczyzn kat. C
 godz. 17:00   -  FINAŁY   

3.07.2022 /niedziela/  AWF   –  Pawilon Sportów Walki                    
 godz.  09:15  -  9:45    -   przyjmowanie  zgłoszeń,  rejestracja  zawodników,  rozpisanie  grup

startowych,  rozpisanie grup startowych, 
 godz. 10:30   -  eliminacje szpady mężczyzn kat. A i kobiet kat. A, B
 godz. 12:30   -  eliminacje szpady mężczyzn kat. B
 godz. 15:00   -  eliminacje szpady mężczyzn kat. C
 godz. 17:30   -  FINAŁY   

5. Regulamin zawodów. 



Prawo  startu  w  zawodach  ma  każdy  polski  zawodnik  (szermierz  z  niepełnosprawnością
ruchową) o określonej przynależności klubowej lub niezrzeszony. Celem wzmocnienia efektu
szkoleniowo-startowego  dopuszcza  się  możliwość  rozgrywania  Zawodów  z  udziałem
niepełnosprawnych szermierzy zagranicznych. Jednak ze względu na obiektywne ograniczenia
bazowo-lokalowe (dot. dostępności i wielkości miejsca rozgrywek) ewentualny start zawodników
zagranicznych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem. 

W przypadku konkurencji turniejowych rozgrywanych z udziałem zawodników zagranicznych oraz
ewentualnego łączenia kategorii (tzn. rozgrywania turnieju w kat. Open) przedstawione zostaną
dwie oddzielne klasyfikacje końcowe: 

 pierwsza – obejmująca wszystkich startujących w danej konkurencji zawodników, 
 druga  –  uwzględniająca  tylko  polskich  szermierzy  niepełnosprawnych  z  osobnym

podziałem na kategorię niepełnosprawności i płeć. 

Zawody zostaną rozegrane  zgodnie  z  obowiązującymi w szermierce na  wózkach przepisami,
których wykładnię pozostawia się do wyłącznej kompetencji i oceny Komisji Technicznej. 

Zawodnik może startować w każdej z trzech broni: szabli, szpadzie, florecie.

Udział w Zawodach jest wolny od opłat. 

Kierownicy  ekip  lub  poszczególni  zawodnicy  mają  obowiązek  przedstawienia  zaświadczeń
lekarskich o zdolności  zawodników do udziału w zawodach lub złożenia pisemnych (podpisanych
imiennie przez zawodnika) oświadczeń,  że takie ważne zaświadczenie zawodnicy posiadają.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja Techniczna.

6. Zgłoszenia do zawodów.
Zgłoszenia do zawodów  należy złożyć:
 zawodnicy korzystający z zakwaterowania - do dnia 27.06.2022r. (mailowo lub telefonicznie); 
 pozostali zawodnicy - do dnia poprzedzającego start w zawodach (mailowo lub telefonicznie

lub osobiście w siedzibie Klubu lub sekretariacie zawodów, tel. 602 60 70 72, 600 78 88 80).
Ostateczne  potwierdzenie  gotowości  startowej  nie  później  niż  na  45  minut  przed
rozpoczęciem zawodów (osobiście w sekretariacie zawodów).

7. Sprawy różne.
Wszystkim  polskim uczestnikom Mistrzostw Organizator  zapewnia bezpłatny  posiłek podczas

trwania rozgrywek. Zawodnikom zamiejscowym (z miejscowości oddalonych od Warszawy powyżej 40
km) Organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i  całodzienne wyżywienie (o ile  zostaną oni
zgłoszeni  w  terminie,  tj  do  dnia  27.06.2022r).  Pozostałym  zawodnikom  zakwaterowanie  mogą
zapewnić (opcjonalnie)  kluby macierzyste.  Posiłek dla  zawodników zagranicznych może zapewnić
(logistycznie) Organizator, ale nie pokrywa kosztów żywienia.  
 
8. Nagrody

Zawodnicy, którzy w rozgrywanych na Mistrzostwach konkurencjach turniejowych zajmą miejsca
I, II, III, III otrzymają medale MP, ewentualnie także inne trofea lub upominki jeżeli będą ufundowane
przez sponsorów. Ponadto polscy zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w swoich konkurencjach
i kategoriach startowych, otrzymają puchar z wygrawerowanym tekstem „Mistrz Polski w szermierce
na wózkach 2022”.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                 Tadeusz NOWICKI
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