
FEDERATION TCHEQUE D´ESCRIME 
ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ 

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Rép. Tcheque 
tel: +420 606 622 535 

E-mail: serm@volny.cz 
ROZPISY SOUTĚŽÍ 
 Mistrovství České republiky 2022    
disciplína - Fleret žáci x, žačky x, senioři x, seniorky x a družstva 
pořadatel - šermířský oddíl TJ Sokol Bystřice n. P. 
ředitel - Ing. Vlastimil Kurfűrst, mobil: 724 105 036, e-mail: vkurfurst@gmail.com  
místo - Areál sportu a kultury s.r.o., ulice Dr. Veselého 754, Bystřice n. P., na 119 km 

D1 sjezd na Žďár/S., dále Nové Město na Moravě a Bystřice n. P. 
datum - So 04.06.2022 

 
 
Ne 05.06.2022 

10:00 senioři 
10:00 seniorky 
Družstva po soutěžích jednotlivců. 
10:00 žáci 
10:00 žačky 
Družstva po soutěžích jednotlivců. 

přihlášky - Jednotlivci se přihlašují přes IS ČŠS do 02.06.2022 23:59. 
Družstva seniorů/seniorek se přihlašují do 04.06.2022 do skončení dané 
kategorie v místě soutěže. 
Družstva žáků/žaček se přihlašují do 05.06.2022 do skončení dané kategorie 
v místě soutěže. 

prezence - Uzávěrka prezentace 45min před začátkem soutěže. 
systém 
soutěže 

- Jedno kolo skupin (7-8), postup ze skupin 70-80%, přímá eliminace bez 
oprav (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu systému soutěže). 

startovné - Jednotlivci 200 Kč, družstvo 300 Kč 
rozhodčí - dle výnosů STK 
COVID 
opatření 

- Dle platných vládních nařízení a pokynů ČŠS 

ubytování - Areál sportu a kultury, ulice Dr. Veselého 754, Bystřice n. P tel: 566 551 930, 
mobil: 774 087 093, e-mail: info@arealsportu.cz 
vedoucí ubytování Mirka Filipová 606 519 079 
Internát: Dr. Veselého 343, tel: 566 686 412, vedoucí Olga Hegerová  mob. 
737 860 959,   
e-mail: hegerova.olga@szesby.cz 

poznámka - Pro účast na MČR v dané kategorii musí splnit závodník minimální 
počet bodů – minižáci a minižačky 3 body, mladší žáci a mladší žačky 4 
body, žáci a žačky 4 body, kadeti a kadetky 6 bodů, junioři a juniorky 8 
bodů, senioři a seniorky 10 bodů. 
Vstup jen ve cvičební obuvi. 
Bufet k dispozici 
Akce probíhá za podpory Kraje Vysočina a města Bystřice nad Pernštejnem. 

 


