
5. ročník mezinárodního turnaje Radebeuler Fechtcup 2014 
Pohárový turnaj ve fleretu, kordu a šavli 

 
 
Termín:  
2. května 2014 - 4. května 2014 
 
Místo:  
01445 Radebeul (Sachsen), Německo 
 
Adresa sportovní haly:  
Elbsporthalle Radebeul u Drážďan 
An den Festwiesen 4 
01445 Radebeul 
 
Pořadatel:  
Fechtclub Radebeul e.V. 
 
Kontakt:  
Fechtclub Radebeul e.V. 
Hainbuchenstr.13 
01169 Dresden 
Robert Peche 
Tel.: +49 174/ 2571737 
 
Kategorie : Mezinárodní otevřený turnaj 
Startovat mohou šermíři z tuzemska i ze zahraničí. 
Mládež do 18 let musí předložit potvrzení z zdravotní způsobilosti (ne starší 365 dní). 
 
Přihlášky na adresu: 
info@fechtclub-radebeul.de 
 
Uzávěrka přihlášek:  26. dubna 2014 
 
Startovné:  
10,- Eur - platí se na místě v hotovosti 
 
Harmonogram soutěže: 
 
Den Prezentace Začátek Věková kategorie  Zbraň  
Pátek 08:30-9:00 09:30  2002-2003    Fleret ženy jednotl. 
     2002-2003   Fleret muži jednotl. 
 10:00-10:30 11:00  1997 a starší    Šavle jednotl. 
 12:00-12:30 13:00  1997-2001   Fleret jednotl. 
      
Sobota 09:15-09:30 10:00  1997 a starší   Kord muži jednotl. 
 12:00-12:30 13:00  1997-2001   Kord ženy jednotl. 
     2000-2001   Kord muži jednotl. 
 12:30-13:00 13:30  1997 a starší    Fleret jednotl. 
 
Neděle 09:00-09:30 10:00  1997-2001   Kord muži jednotl. 

2002-2003 Kord ženy jednotl. 
2002-2003   Kord muži jednotl. 

 10:00-10:30 11:00  1997 a starší   Kord ženy jednotl. 
 12:00-12:30 13:00  2000-2001   Kord ženy jednotl. 
 
Rozhodčí: Každý oddíl musí od 5 závodníků bezplatně poskytnout rozhodčího, od 8 závodníků 2 
rozhodčí, od 15 závodníků 3 rozhodčí. V případě neposkytnutí rozhodčího platí oddíl 30,- Eur.  
 
Průběh soutěže: Bude sdělen v den uskutečnění soutěže. 
 
Vybavení: Dle ustanovení Německého šermířského svazu. 
Použití masek s průzorem je ve všech kategoriích zakázáno. 
 



Soudní příslušnost: Účastí na turnaji se šermíř podřizuje jurisdikci Německého šermířského svazu a 
příslušného zemského svazu. 
 
Omezení odpovědnosti:  
Pořadatel nezodpovídá za újmu na zdraví, věcnou škodu ani ztráty. Všichni účastníci jsou zodpovědní 
za svou výstroj a výzbroj. 
 
Kudy k nám:  
A4 - sjezd Dresden-Neustadt směrem na Radebeul 
Stále rovně po ulici Kötzschenbrodaer Strasse až do Altkötzschenbroda (cca 10min) 
dále po ulici Herrmann-Illgen-Strasse, pak vlevo na ulici Bahnhofsstrasse a po ní až do Festwiesen an 
der Elbe 
 
Ubytování:  
Ubytovna - Jugendherberge Radebeul 
Weintraubenstraße 12 
01445 Dresden-Radebeul 
Tel: 0351 8382880 
E-Mail: radebeul@jugendherberge.de 
Homepage: www.radebeul.jugendherberge.de 
 
Doprovodný program:  
Na místě k dispozici kantýna a gril.  
 
Poznámka:  
Soutěž mladších žáků ve fleretu v pátek je určen především pro začátečníky. 
U soutěží dospělých (možno startovat již od kadetů) v pátek v kordu a šavli šermují muži a ženy 
dohromady. Toto jsou tzv. hobby-turnaje určené k tomu, aby si účastníci co nejvíc zašermovali. 
Šermuje se kolo skupin, pak finale A, B a C. 
Soutěž ve fleretu dospělých (možno startovat již od kadetů) také šermují muži a ženy dohromady – 
skupinové kolo a pak eliminace K.O. 
Soutěž kadetů ve fleretu je pro ročníky 1997-2001. Pokud by soutěžících žáků bylo hodně, budou 
šermovat zvlášť. 
Kordové soutěže v sobotu a v neděli ve všech věkových kategoriích (kromě r.2002-2003) se 
započítávají do žebříčku Saského šermířského svazu – skupinová kola a dále eliminace K.O. 
Soutěž v kordu ročníků 2002-2003 může probíhat jako smíšená a následně se muži a ženy vyhodnotí 
zvlášť. 
Všichni účastníci obdrží diplomy a medaile nebo poháry. 
 
Za hezkého počasí se finále kordu bude konat na vyvýšené planši v centru města. Senioři si rozhodují 
sami! Kadeti/ junioři mohou startovat i v kategorii seniorů. Kategorie fleret muži a ženy senioři/junioři a 
kadeti šermují společně! 
 
 
 


