
 

Mistrovství ČR 2021 
kord/fleret/šavle senioři/seniorky 
kord/fleret/šavle junioři/juniorky 
šavle kadeti/kadetky 
kord/fleret/šavle žáci/žačky 
kord/fleret mladší žáci/mladší žačky 

  

   
pořadatel - Český šermířský svaz, mobil 606 622 535 
místo - Hala míčových sportů (a Home Credit Aréna – jen v sobotu a v neděli), 

Liberec, Jeronýmova 570/22 
datum - Sobota 

25.9.2021 
jednotlivci 

od 09.00 fleret, kord junioři a juniorky 
od 10.00 šavle junioři a juniorky 
od 13.30 fleret, kord mladší žáci a mladší žačky  
od 14.00 šavle žáci a žačky 
od 16.30 finále všech zbraní a kategorií v Home Credit Aréně 

Neděle 
26.9.2021  
jednotlivci 

od 09.00 fleret, kord žáci a žačky 
od 10.00 šavle kadeti a kadetky 
od 13.00 kord senioři 
od 13.30 kord seniorky, fleret senioři a seniorky 
od 14.00 šavle senioři a seniorky 
od 16.00 finále všech zbraní a kategorií v Home Credit Aréně 

  Pondělí 
27.9.2021 
družstva 

od 09.00 fleret, kord junioři a juniorky 
od 10.00 šavle junioři a juniorky 
od 13.30 fleret, kord mladší žáci a mladší žačky 
od 14.00 šavle žáci a žačky 

  Úterý 
28.9.2021 
družstva 

od 09.00 fleret, kord žáci a žačky 
od 10.00 šavle kadeti a kadetky 
od 13.00 kord senioři eliminace 32 
od 13.30 fleret, kord senioři a seniorky 
od 14.30 šavle senioři a seniorky 

výsledky on-
line 

 https://www.fencingtimelive.com?t=4982 

systém 
soutěže 

- Jednotlivci: jedno skupinové kolo – 80% postup, eliminace bez oprav. 
Družstva: přímá eliminace, družstva v 8 šermují o konečné umístění. 

přihlášky - Přihlášky na jednotlivce pouze přes IS ČŠS a povinně splnění ČŠS kritérií 
pro rok 2021 (start není podmíněn bodovým ziskem, podmínkou startu je  
účast minimálně na 3 soutěžích Českého poháru v historii daného šermíře; 
start v seniorských soutěžích pouze pro závodníky narozené před 1.1.2005, 
tato věková podmínka neplatí pro ty, kteří v sezóně 2019/2020 dosáhli 
v seniorském žebříčku na limit 10 bodů).  
Potvrzení přihlášek: 
jednotlivci: nejpozději 45 min. před začátkem dané soutěže. 
Přihlášky družstev: nejpozději s ukončením soutěže jednotlivců. 

covidová 
opatření 

- Podmínky vstupu do haly budou upřesněny týden před soutěží dle platných 
vládních nařízení, s omezením počtu doprovodů a trenérů se v současnosti 
nepočítá. 

rozhodčí - Dle výnosů STK, s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu 
soutěže, povinně přihlášeni přes IS ČŠS. 

startovné - Jednotlivci 200,- Kč, družstva 300,- Kč 
 
 


