
FEDERATION TCHEQUE D´ESCRIME 
ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ 

Sámova 1, 101 00 Praha 10, Rép. Tcheque 
tel/fax: 420 2 71747130, tel: 420 2 71746921 

E-mail: serm@volny.cz 
 

ROZPISY SOUTĚŽÍ 
 
Cena ostravské sovy    
disciplina - Fleret senioři + junioři, Fleret seniorky + juniorky 

Fleret minižáci + minižačky 
pořadatel - Šerm Ostrava, USK Praha 
ředitel - Stanislav Duraj, Oldřich Kubišta, tel: +420 606 622 535 

E-mail: Kubista.Czechfencing@volny.cz 
místo - Šermířská hala SC Praha, Praha 9, Letňany, Tupolevova 710, Metro C – 

Letňany, BUS do zastávky Tupolevova, vedle Aquacentra a zimního 
stadionu 

datum - SO 12.2.2022 
 
 
 
 
NE 13. 2. 2022 

Fleret minižáci + minižačky               10:00 
Fleret seniorky + juniorky                  14:00 
(Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu začátků 
jednotlivých kategorií v návaznosti na počtu 
startujících) 
Fleret senioři + junioři                        10:00 

systém 
soutěže:  

- Jedno kolo skupin, přímá eliminace 64(32), eliminace s opravami 32 (16), finále 8. 
Postup ze skupin 100%. (Změna systému soutěže dle počtu závodníků vyhrazena). 

přihlášky - Přihlášky pouze přes IS ČŠS do 10.2.2022 23:59 
 
All entries of foreign participants must be sent to address to the Czech Fencing 
Federation serm@volny.cz until 10.2.2022 8PM 

prezence - Uzávěrka prezence 45 min. před začátkem soutěže. 
startovné - 200,-Kč  
Covid 
opatření 

- COVID opatření 
Opatření Covid platná od 10.2.2022 se řídí Mimořádným opatřením 
MZ: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimoradne-opatreni-
podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-10.-2.-2022-do-18.-2.-2022.pdf 
 
Opatření Covid platná od 19.2.2022 se řídí Mimořádným opatřením 
MZ: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimoradne-opatreni-
podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19.-2.-do-28.-2.-2022.pdf  
 
Vstup sportovců, rozhodčích a trenérů do tělocvičny bude umožněn nejdříve 90 
min před začátkem soutěže. Po vypadnutí z bojů jsou povinni všichni co nejdříve 
opustit tělocvičnu.  
 
Od 9.2.2022 byla zrušena povinnost prokazovat se platným očkováním, 
certifikátem o prodělání nemoci nebo negativním PCR testem. Zůstává v platnosti 
povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu úst a nosu, s výjimkou sportovců 
při vlastním sportovním výkonu.  
 



V případě dotazů kontaktujte pana Kubištu na tel. 606 62 25 35 nebo na svazovém 
e-mailu serm@volny.cz 
 

ubytování - Pension „Domino“, Praha 9, Letňany,  
Hotel IMOS, Praha 9, Za tratí 4, 283 109 111 

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

poznámka - Vstup jen ve cvičební obuvi 
Obchod s šermířským materiálem 5M - Občerstvení 

 
Možnost parkování u OC Letňany při plném parkovišti u haly (cca 180m) 

   
31.1.2022      Kristýna Průšová 


