
   

  
ROZPISY SOUTĚŽÍ 

  

Cena ostravské sovy  2. ročník 
disciplína/ 
discipline 

-  Fleret senioři x, seniorky x 
Kord žáci x 
Foil senior men, senior women 
Epee U15 boys 

pořadatel/organizer -  USK Praha, Šerm Ostrava  
ředitel/director -  Oldřich Kubišta, +420 606 622 535, kubista.czechfencing@volny.cz   
místo/ 
venue  

-  Šermířská hala SC Praha, Praha 9, Letňany, Tupolevova 710, Metro C – Letňany, 
BUS do zastávky Tupolevova, vedle Aquacentra a zimního stadionu 

datum/ 
date 

-  So 4. 2. 2023 09:30 kord žáci/epee U15 boys 
10:00 fleret seniorky/foil senior womens 
14:30 fleret senioři/foil senior men 

přihlášky/ 
applications 

-  Pouze přes IS ČŠS do 2.2.2023 23:59.  
All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing 
Federation serm@volny.cz until 2.2.2023 8:00 p.m.  

prezence/ 
registration 

-  Uzávěrka prezentace 45 min před začátkem soutěže.  
All fencers must be registered 45min before start of competition. 

systém soutěže/ 
competition 
system 

-  Kord: jedno skupinové kolo (7členné a více), postup ze skupin 100%, E64 (E32) bez oprav, 
E32 (E16) s opravami, F8. 
Fleret: jedno skupinové kolo (7členné a více), postup ze skupin 70-80%, eliminace bez 
oprav. 
Epee: first round of pools (seven fencers and more), promotion 100%, E64(E32) 
without repechage, E32(E16) with repechage, final 8. 
Foil: first round of pools (seven fencers and more), promotion 70-80%, eliminations 
without repechage. 

startovné/fee -  300 Kč  
rozhodčí/ 
referee 

-  Dle výnosů STK s předepsaným vybavením, k dispozici po celou dobu soutěže, povinně 
přihlášeni přes IS ČŠS. 
1 referee 4-7, 2 referees 8-11, 3 referees 12 or more 

COVID opatření/ 
COVID rules 

-  Dle platných vládních opatření a pokynů ČŠS  
According to valid government measures and CFF guidelines 

Ubytování/ 
accomodations  

-   Pension „Domino“, Praha 9, Letňany, 603 275 222 
 Hotel IMOS, Praha 9, Za tratí 4, 283 109 111 

Poznámka/ 
notes  

-  Obchod s šermířským materiálem 5M/Fencing shop 5M 
Občerstvení/bufet 
Možnost parkování při plném parkovišti u haly Tesco (cca 180m)/If the parking lot 
is full, it is possible to park in the Tesco parking lot (180m). 

  
6. 1. 2023  Oldřich Kubišta 
  

  
  
  
  
  
  

ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ   
Zátopkova 100/2, 16 9   00   Praha 6    
Czech Republic   
E - mail:  serm@volny.cz   


