
   
  

ROZPISY SOUTĚŽÍ  
  

Velká cena Slavoje Litoměřice     

disciplína/ 
discipline 

-  Kord kadeti, kadetky, juniorky (vše x) 
Epee U17 boys, U17 girls, U20 girls 

pořadatel/organizer -  Slavoj Litoměřice  
ředitel/director -  Jaroslav Stehlík, Stránského 31, 412 01 Litoměřice, mob 725 526 230,  

E-mail: serm.litomerice@seznam.cz  
místo/ 
venue 

-  Sportovní hala, Základní škola U Stadionu 4, Litoměřice  

datum/ 
date 

-  So 25.03.2023 
 
Ne 26.03.2023 

09:30 kadeti/U17 boys 
13:30 juniorky/U20 girls 
09:30 kadetky/U17 girls 

přihlášky/ 
applications 

-  Pouze přes IS ČŠS do 23.03.2023 23:59.  
All entries of foreign participants must be sent to the address of the Czech Fencing 
Federation serm@volny.cz until 23.03. 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 

-  Jedno skupinové kolo (7členné a více), postup ze skupin 100%, E64 (E32) bez oprav, E32 
(E16) s opravami, F8. 
First round of pools (seven fencers and more), promotion 100%, E64(E32) without 
repechage, E32(E16) with repechage, final 8. 

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 

-  Ubytovny Slavoje, tel: 606 027 687, info@sportslavoj.cz 
Centrum Marcus, tel: 603 571 386, kralova@sport-centr.cz 
V Litoměřicích také je řada penzionů dostupných na www.booking.com  

poznámka/ 
notes 

-  Vstup do tělocvičny pouze po přezutí, včetně doprovodu./Entry to the gym only after 
changing shoes, including escort. 
Turnaj se bude přenášet živě na vytvořených stránkách./Tournamet will be on-line. 
Velká cena se koná pod záštitou starosty města Litoměřice. 

  
11. 01. 2023  Jaroslav Stehlík  
  

  
  
  
  
  
  

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


