
 

 

 
 

SZERMIERKA – Regulamin techniczny 
 
 

I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Mistrzostwa przeprowadzane są w 6 konkurencjach: Floret Kobiet, Floret Mężczyzn, Szabla Kobiet, Szabla Mężczyzn, Szpada 

Kobiet, Szpada Mężczyzn. 

2. System przeprowadzenia zawodów: formuła zawodów tożsama z formułą Mistrzostw Polski Seniorów w poszczególnych 

broniach. Eliminacje grupowe + eliminacje bezpośrednie (system pucharowy, przegrywający odpada). 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić dowolna liczbę zawodniczek / zawodników oraz trzy osoby towarzyszące (trener, kierownik, sędzia). 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej kompletu dokumentów 

zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo przedstawienie Komisji Sędziowskiej indywidualnych 

badań lekarskich każdego zawodnika wykonanych przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat 

Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. 

III. PUNKTACJA 

1. W Mistrzostwach są prowadzone następujące klasyfikacje:  

- indywidualna w poszczególnych konkurencjach, 

- drużynowa. 

2. W każdej konkurencji indywidualnej punkty przyznawane są za miejsca I-XXXII. Za I miejsce zawodniczka/k otrzymuje 9 pkt.,  

za II miejsce 7 pkt., za III miejsca 5,5 pkt., za miejsca V-VIII 2,5 pkt., za miejsca IX-XVI 1,5 pkt., a za miejsca XVII-XXXII 0,5 pkt. 

3. Zawodnik/czka może startować i punktować tylko w jednej kategorii. 

4. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 6. najlepszych reprezentantek/ów uczelni bez względu na 

konkurencję. 

5. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

6. W przypadku remisu o kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. 

w klasyfikacjach indywidualnych poszczególnych konkurencji . 

7. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują minimum 2 osoby z danej uczelni. 

8. Do klasyfikacji drużynowej wliczane są wyniki tych konkurencji, w których wystartuje minimum 6 zawodniczek / zawodników. 

IV.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Rozstawienie zawodników / zawodniczek na podstawie list kwalifikacyjnych PZSzerm. 

2. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu co najmniej  

6 zawodników/zawodniczek tego typu w danej konkurencji  (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie VII 7.3. Regulaminu 

ogólnego AMP). 

3. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Szermierczego z uwzględnieniem zapisów niniejszego 

regulaminu technicznego oraz Regulaminu Ogólnego AMP. 


