
Majstrovstvá Slovenska 2022 v šerme kordom v kategóriách mini, mladší žiaci/ 
žiačky, starší žiaci/žiačky, kadeti/kadetky, juniori/junorky a seniori/seniorky 

 
 

Dátum              :  2.,3.,4.- 5.06.2022 , tj. štvrtok, piatok, sobota a nedeľa 
Usporiadateľ   :  Slovenský šermiarský zväz  – ŠTK v spolupráci s AŠ Bratislava 
Riaditeľ           :   Boris Rozmuš  
Miesto              :  ŠH Mladosť Bratislava 
                              
Harmonogram:       štvrtok 2.06.2022 

          14,00 hod.   - kord    : starší žiaci (ročník 2007 - 2008) 
          14,00 hod.   - kord    : staršie žiačky ročník 2007 - 2008) 
          -po skončení súťaží jednotlivcov nasledujú súťaže družstiev 

                                         
                                  piatok 3.06.2022   
                                  09,00 hod.   – kord  : kadeti (ročník 2005 - 2006) 
                                  11,00 hod.   -  kord :  kadetky (ročník 2005 - 2006) 

          -po skončení súťaží jednotlivcov nasledujú súťaže družstiev 
 

                                  15,00 hod.   – kord  : mladší žiaci (ročník 2009 - 2010) 
                                  15,00 hod.   -  kord :  mladšie žiačky (ročník 2009 - 2010) 

          -po skončení súťaží jednotlivcov nasledujú súťaže družstiev 
 

                                  sobota 4.06.2022 
          09,00 hod.   - kord    : seniori  
          12,00 hod.   - kord    : seniorky  
          -po skončení súťaží jednotlivcov nasledujú súťaže družstiev 

                                         
                                  nedeľa 5.06.2022   
                                  09,00 hod.   – kord  : mini žiaci (ročník 2011 - 2013) 
                                  09,00 hod.   -  kord :  mini žiačky (ročník 2011 - 2013) 

           
                                  11,00 hod.   – kord  : juniori (ročník 2002 - 2004) 
                                  11,00 hod.   -  kord :  juniorky (ročník 2002 - 2004) 

          -po skončení súťaží jednotlivcov nasledujú súťaže družstiev 
 
 
 

Hlavný rozhodca súťaže:  Karolina Belás 
 
                                   
Prihlášky        :   do 27.05.2022 na mailovú adresu : slovak-fencing@slovak-fencing.sk  
 
Štartovné        :   5,00 €/ pretekár/kategória pre súťaž jednotlivcov 
                                        Štart družstiev je zadarmo 
 
Pretekári       :     Každý pretekár musí byť riadne registrovaný a mať platnú lekársku prehliadku. 
 
                – potvrdenie registrácie najneskôr do 30 min. pred začiatkom súťaže ! 

 
 



 
Info ŠTK  : Zmiešané družstvá môžu mať iba 3 pretekárov z max. dvoch klubov, bez                       

náhradníka. Družstvo bude mať názov podľa klubu,ktorý dal dvoch pretekárov. V 
prípade klubu s viacerými družstvami a zostávajúcim voľným pretekárom, môže 
tento vytvoriť zmiešané družstvo s iným klubom, ale iba pretekár, ktorý v súťaži 
jednotlivcov z daného klubu sa umiestnil na najhoršom mieste. 

 
 
 
Medailisti musia preberať ocenenia v klubových teplákoch, tričkách, resp. šermiarskom oblečení – 

nie v civile!!!! 
 
 
 
Info VV SŠZ : SŠZ uhradí náklady na ubytovanie a cestovné pre mimo bratislavských pretekárov v 

súlade s ekonomickou smernicou SŠZ a v zmysle zápisu P-SŠZ č.2/2015.  Preplácať 
sa bude ubytovanie do výšky 30,00 € na osobu a noc, 1 dospelý ako doprovod na 5 
detí, vlaková doprava pre deti a študentov bez úhrady (vlaky zadarmo), ostatní vlak 
II.triedy. 

 
 
Poznámka: Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné straty a poškodenia 
 

SÚHLAS ÚČASTNÍKA S VYHOTOVENÍM A SPRACOVANÍM OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV 
A VIDEO ZÁZNAMOV Z PODUJATIA 
Účastník svojou účasťou na podujatí udeľuje na účely propagácie podujatia v súlade s § 13 ods. 1 
písm. a) zákona č. 18/2018 č. Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ustanoveniami Nariadenia 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) organizátorovi podujatia svoj súhlas s: 
- vyhotovením obrazových záznamom a video záznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na 
podujatí, ktoré je ďalej organizátor podujatia oprávnený zverejniť na svojej internetovej stránke ako 
aj v prezentačných materiáloch podujatia v tlačenej aj elektronickej podobe; 
- spracovaním a zverejnením obrazových záznamov a video záznamov účastníka na internetovej 
stránke organizátora; 
- zverejnením obrazových záznamov a video záznamov účastníka na facebook a instagram účte 
organizátora. 
Uvedený súhlas podľa tohto ustanovenia je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu na adresách organizátora uvedených na slovak-fencing@slovak-fencing.sk 
a www.fencing-samorin.sk . Účastník udeľuje tento súhlas s neobmedzenou platnosťou. 
 
 
Vypracoval: Ing. Peter Korčok ŠTK SŠZ v spolupráci s Mgr. Pavol Celler Komisia rozhodcov 

a Karolina Belás člen Komisie rozhodcov. 


