
LETNÍ ŠERMÍ ŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  
Otevřené přebory ČOS, zkoušky pro rozhodčí 

 
 
Pořadatel:       Sokol Bystřice n. P, odpovědná osoba Vlastimil Kurfürst  
                         Tel domů: 561116090   ( 802 cz), e-mail: vkurfurst@seznam.cz 
       Tel do zam: 950292110, e-mail: vlastimil.kurfurst@hasici-vysocina.cz 

 Mob: 724105036 
  
                         Pro všechny fleretové oddíly ČR od ml. žáků-ček až po juniory-ky 
     Dle dohody vytvoříme 2-3 skupiny dle výkonnosti a věku.  
Datum:            15-22. 8. 2009 21. 8. 14:30 se odšermují kola (dle dohody i dvoukolově) 
    a  22.8. eliminace a finále. Turnaj je pro kategorie ml.ž, ž,k,j. 
    Pro šermíře ČOS  to je přebor pro rok 2009 
Startovné:        0 
 
Místo:               Sportovní hala   , tělocvišna 1.ZŠ.  Bystřice n.P. 
 
Ubytování s plnou penzí:   

Ubytovna sportovní haly  ( zahájení  15.8. obědem a konec 22. 8. snídaní ) 
Penzion Novohradský je takřka v místě sportovní haly, 2 min. chůze asi 200 m 
za lanovým centrem na sídlišti 
Internát VOŠ zemědělské, asi 100 m od haly 
 

Strava: Plná penze : snídaně na ubytovně haly a penzion, obědy ve školní jídelně a 
  penzion, večeře školní jídelna a penzion 
 

                       Náplň:            Každý den 3 tréninkové bloky  po 2,5 hod.  v hale, v tělocvičně, na stadionu a 
    ve volné přírodě 
 

Rozdělení dle výkonnosti:  1. sk. - junioři, juniorky a lepší kadeti a kadetky  
               2. sk. -  kadeti , kadetky a lepší žáci a žačky 
    3. sk. -  mladší žáci, žačky a začátečníci 
     
Trenéři   Bc. Jiří Kurfürst, Mgr. Pavel Vaníček, Josef Prokeš, Josef Nagy 
Seminář rozhodčích   Ing. Július Králik     
Zkušební komisař  Ing. Karel Křemen 
suplující trenér a organizátor Vlastimil Kurfürst.  
 
Zaměření:  Za předpokladu, že všichni šermíři budou po regeneračním období, 
         bude trénink zaměřen na všeobecnou přípravu, nabírání objemů. 

Ze specializace: po dohodě s trenéry- na hale výcvik nohou, technika, taktika a 
volný šerm.   

 Pro trenéry:  Večer, na hale možnost seminář trenérů a závodníku o šermířské   
  problematice 

Každý  trenér si za  své svěřence plně odpovídá, zejména v době osobního 
volna a  rovněž tak po večerce , která bude stanovena na 22:00 
                                   
 



 
  NOVINKA 

Seminář rozhodčích: každý večer bude probíhat seminář rozhodčích, který povede Július 
  Králik. Na poslední 2 dny 21. 8. a 22. 8. přijede Karel Křemen a kdo bude 
  mít zájem, může si udělat zkoušky a získat kvalifikaci rozhodčího.  
  Doporučuji prostudovat pravidla, z nichž jsou sestaveny testové otázky. 
  Praktická část zkoušky během turnaje. 
Ubytování 64 lůžek ubytovna Sportovní haly a 40 lůžek Penzion Novohradský.  Prvně se 

bude obsazovat ubytovna haly a poté Penzion Novohradský, tak jak budou 
přicházet přihlášky.  30 lůžek internát 
 

Přihlášky:      Závazné přihlášky pošlete do 15. 4. 2009 na   vkurfurst@seznam.cz  
Tyto přihlášky mi pošlete prosím co nejdříve.    
Dále mi poznamenejte u každého, kdo bude mít zájem o zkoušky 
rozhodčích - je to důležité, abych věděl počty a mohl pozvat Ing. Křemena. 

Potvrzení o bezinfekčnosti. Požaduji toto potvrzení od všech 
sportovců do 18 let.   
 
Termín platby.   Celou částku ve výši 4.000/3.500 Kč na osobu zaplatit do 30. 6. 2009  

Číslo účtu: 35-1621261339, banka: 0800 prostřednictvím vedoucího vašeho 
oddílu, s uvedením jména plátce, oddílu a počtem dětí.  
Nejlépe přes internet banking.  U složenky se velmi těžce dohledává, kdo to 
vůbec platil. 
Souběžně pošlete mail na adresu  sokol.bystrice@iol.cz nebo volejte 
566552583 
Můžete zaplatit též v hotovosti na MČR kadetů a kadetek v Bystřici 30. 5.2009 
 

Odhlášení lze provést do 31. 7. 2009. | 
Včasné odhlášení zajistí vrácení celé zálohy. 
 

Storno poplatek 50% z celé částky:               odhlášení po 31. 7. 2009 
Individuální platba pouze: 
O fakturu lze požádat na adrese sokol.bystrice@iol.cz nebo vyjednat na tel. 
čísle 566552583(od 9:00 do 11:00). (např. příspěvek zaměstnavatele. V žádosti 
požadujte, aby na faktuře bylo napsáno: že letní dětský tábor není nikterak 
dotován a je určen pro širokou veřejnost.) 
 

Cena:              4.000,- Kč pro ty co budou ubytovaní v Areálu sportu a Penzion Novohradský 
  3.500,- Kč pro ty co budou ubytovaní na internátu 
                       Šermíři ze Slovenska mohou zaplatit na místě. 
 
  Všechny srdečně zveme:                              Za Sokol Bystřice n. P. Vlastimil Kurfürst 
 
Pokud máte nějakou nejasnost, volejte, pište! Od 26. 1. do 30. 1. 2009 jsem v kurzu od hasičů 
a nebudu tak pružný v emailové poště. 
      


