Regulamin zawodów „Śląski Maraton Szermierczy”
1. W zawodach mogą brać udział szermierze weterani w wieku 30 lat i starsi oraz amatorzy w wieku 20 lat i starsi.
2. Za weterana uznaje się zawodnika, który trenował wyczynowo szermierkę sportową i nie jest klasyfikowany na listach Polskiego
Związku Szermierczego na miejscach powyżej 64 miejsca w ciągu ostatnich 5 lat.
3. Za amatora uważa się zawodnika, który nie trenował wyczynowo szermierki od kat. młodzika włącznie i nie jest klasyfikowany na
listach Polskiego Związku Szermierczego na miejscach powyżej 64 w ciągu ostatnich 5 lat.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kategorii podanej przez zgłaszającego się zawodnika i przypisania go do innej.
5. Zawody odbywają się bez podziału na kategorie wiekowe.
6. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie amator i weteran.
7. Zawody odbywają się w danej kategorii w formule „każdy z każdym” do 5 trafień, lub 10 jeśli liczba startujących w danej kategorii
jest mała - decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.
8. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych zawodników przekroczy 25 osób organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
eliminacji grupowej, która wyłoni równe grupy do 25 osób. W dalszej części zawodów walki w wyłonionych grupach odbywać się
będą w formule „każdy z każdym”. Kompletowanie grup będzie się odbywało na zasadzie losowania.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych zawodników weteranów i amatorów w sumie nie przekroczy 25 osób, lub gdy w którejś
kategorii liczba zawodników będzie mniejsza niż 5, to obie kategorie zostaną połączone i w dalszej części zawody zostaną
rozegrane wg zasad opisanych w punkcie 8-9.
10. Klasyfikacja końcowa zostanie przeprowadzona z podziałem na kategorie amator i weteran oraz w ramach danej kategorii na
kobiety i mężczyźni.
11. Za pierwsze miejsce w danej kategorii przewidziany jest pamiątkowy puchar, za pierwsze 3 miejsca medale, a za pozostałe
miejsca pamiątkowe dyplomy.
12. Przed startem w zawodach każdy zgłaszający swój udział zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala
na start w zawodach szermierczych, oraz że staruje w zawodach na własną odpowiedzialność.
13. Zawody sędziowane będą wg zasad obowiązujących w Polskim Związku Szermierczym.

