Oddíl Sportovního šermu OREL Hradec Králové

vás zve

20.září 2014
na 13.ročník

(snad i)

Mezinárodního turnaje

Pod nebeským dohledem Pepy Duška

STARÁ GARDA
2014

Disciplíny:

fleret, kord, šavle

Kategorie:

veteráni - muži/ženy
AK0 30-39let, AKI 40-49let, AKII 50-59let, AKIII 60-69, AKIV 70+

Pořadatel:

oddíl sportovního šermu Orel Hradec Králové

Ředitel:

Petr Pavel

Místo:

tělocvična Základní školy Kukleny Pražská 198/40
50004 Hradec Králové

GPS:

50°12'26.107"N, 15°47'50.125"E

Datum:

sobota

Začátek soutěže:

tel: 603 209 355

20.9.2014

Kord 9:30
Fleret 13:00
Šavle 15:30

-Časový harmonogram jednotlivých soutěží je orientační a bude upřesněn dle časového průběhu
předchozích soutěží.
-Vypsané časy jsou však závazné pro registraci startujících v daných kategoriích.
Prosíme Vás o 5 minut Vašeho času u PC pro včasné podání elektronické přihlášky (viz níže). Nám to
pomůže kvalitně připravit soutěže a Vám to ušetří pár korun i času při čekání mezi disciplínami…. Uctivé
díky

Registrace závodníků a startovné:
http://www.sermhk.cz/prihlaseni-na-soutez/
320,- Kč /12e - přihlášení e-mailem (do 19.9.2014) na výše uvedený e-mail
380,- Kč /15e

- v případě registrace na místě,

nejpozději však 30 min. před zahájením soutěže.
v ceně startovného je malý, ale velice milý dárek

Systém soutěží: dle schválených stanov VFA
- Podmínkou pro vyhlášení vítěze dané věkové kategorie je účast min. 3
závodníků v této kategorii. (není přeci důstojné zvítězit bez soupeřů…)
- Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit věkové kategorie dle aktuálního
počtu startujících.
- Parkování v areálu školy zdarma.
- Na místě bufet s občerstvením a nápojový automat
- Zdravotní služba
- Prodej šermířského materiálu PBT
- Ubytování - http://ubytovani-hk.cz/
http://www.noveadalbertinum.cz/

- Každý účastník startuje na vlastní náklady a na vlastní
riziko, dle svého aktuálního zdravotního stavu
- Do tělocvičny je zakázán vstup bez přezůvek, poučte tedy,
prosím, i případný doprovod! U vstupu do tělocvičny budou k
dispozici návleky.

Hradečtí Ptáci se těší na vaši hojnou účast a na skvělý
sportovní i společenský zážitek!

ŠERMU ZDAR!
TURNAJ PODPORUJÍ:

EOP - MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ - JEDNOTA OREL - PROXIMA - JANEBA TIME - OLD EAGLES

