
Český šermířský svaz       Informační dopis č.01/22  

 

Pravidla pro společné soutěže 

 

Tímto informačním dopisem se ruší Informační dopis č. 01/13 ze dne 30. 8. 2010 včetně 
všech jeho dodatků. 

Obecné zásady  

J+K, S+J – společná soutěž dvou věkových kategorií, 1x skupinové kolo (7členné a více 
skupiny), postup 100% závodníků ze skupin, eliminace 32 (16) s opravami, body do žebříčku 
pro obě kategorie. Startovné 200 Kč (pro J+K), 200 Kč (pro S+J). Nasazení do 1. 
skupinového kola podle žebříčku starší kategorie, závodníci mladší kategorie, kteří dosud 
nejsou v žebříčku starší kategorie, budou nasazeni podle žebříčku mladší kategorie za 
nasazené závodníky ze starší kategorie. Závodníci, kteří ještě nemají body ani v jednom 
z žebříčku, budou nasazeni za všechny nasazené závodníky (viz výše).  

Bodování mladší kategorie 

Podle konečného pořadí společné soutěže se sestaví redukované pořadí mladší kategorie, a tak 
bude bodováno do žebříčku (bodovací tabulka dle počtu startujících v mladší kategorii).        
V případě potřeby určení vítěze mladší kategorie (dva nejlepší závodníci budou v konečném 
pořadí na stejném místě – např. oba třetí nebo oba šestí apod.) je pořadatel povinen nechat 
vybojovat baráž na 15 zásahů a tuto skutečnost uvést do zprávy ze soutěže (napsat to do 
mailu, kterým posílá výsledky ze soutěže). Diplomy obdrží prvních osm závodníků ze starší 
kategorie, tak i prvních osm závodníků z mladší kategorie.  

Systém společných soutěží 

Soutěž je vybojována s jedním skupinovým kolem, kdy z prvního kola nevypadne nikdo. 
Eliminace je vybojována s opravami od druhého kola eliminace. V případě nízkého počtu 
závodníků doporučujeme eliminaci s opravami již od prvního kola. Pokud se v opravách 
potkají závodníci, kteří už spolu v eliminaci šermovali, posune se jejich nasazení, aby se spolu 
znovu nesešli. V osmičlenném finále se šermuje podle nasazení bez ohledu na to, zda se spolu 
již utkali.  

Doplnění vyvolané malým počtem závodníků mladší kategorie 

Bodování mladší kategorie do žebříčku v případě, že mladších závodníků je méně než 9, se 
provádí tak, že se v celkovém pořadí vynechají místa obsazená závodníky starší kategorie a 
bodovací tabulka je určena dle celkového počtu závodníků na startu.  
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