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Zawody Competition 
Puchar Europy Kadetów w szpadzie European Cadet Circuit – Epee 

 
Terminarz Schedule 
11.02.2023 r. (sobota)  szpada chłopców ind. 
godz. 6:30 - otwarcie biura zawodów 
godz. 9:00 – eliminacje grupowe 
godz. 18:00 - finały 
 
12.02.2023 r. (niedziela) szpada dziewcząt ind. 
godz. 6:30 - otwarcie biura zawodów 
godz. 9:00 – eliminacje grupowe 
godz. 18:00 - finały 

11.02.2023 r. (Saturday) boy’s epee ind. 
6:30 a.m. start of registration - boy’s epee 
9:00 a.m. eliminations (pools) 
6:00 p.m. finals 
 
12.02.2023 r. (Sunday) girl’s epee ind. 
6:30 a.m. start of registration - girl’s epee  
9:00 a.m. eliminations (pools) 
6:00 p.m. finals 
 

Miejsce Place 
Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy 
Ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków 
 

Sport and Entertainment Hall Suche Stawy 
4 Ptaszyckiego St, Cracow 31-979 

Sprzęt 
- ubranie 800N, maska FIE 1600N, klinga FIE 
- Zgodnie z wytycznymi FIE, przewód osobisty 
musi być transparentny 
 

Equipment 
- 800N clothing, FIE 1600N mask, FIE blade 
- According to the FIE regulations, the 
bodywire must be transparent 

Kontrola sprzętu 
- maska, rękawica, plastron, bluza, spodnie 
 

Equipment control 
- mask, glove, plastron, jacket, breeches 

10.02 (piątek) 18:00 - 20:00 
11.02 (sobota) 6:30 - 10:00  
oraz 17:30 - 19:00 
12.02 (niedziela) 6:30 - 9:00 

10.02 (Friday) 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
11.02 (Saturday) 6:30 a.m. - 10:00 a.m.  
and 5:30 p.m. - 7:00 p.m. 
12.02 (Sunday) 6:30 a.m. - 9:00 a.m. 
 

Biuro zawodów Competition office 
- rejestracja, opłaty, faktury, informacje 
 
10.02 (piątek) 18:00 - 20:00 
11.02 (sobota) 6:30 - 12:00  
oraz 18:00 - 19:00 
12.02 (niedziela) 6:30 - 12:00 
 

- registration, fees, invoices, information 
 
10.02 (Friday) 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
11.02 (Saturday) 6:30 a.m. - 12:00 a.m.  
and 6:00 p.m. - 7:00 p.m. 
12.02 (Sunday) 6:30 a.m. - 12:00 a.m. 
 

Organizator Organizer 
Krakowski Klub Szermierzy, www.kks.krakow.pl 
kks@kks.krakow.pl, +48 883 773 767 

Cracow Fencing Club, www.kks.krakow.pl 
kks@kks.krakow.pl, +48 883 773 767 
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Sędziowanie 
Zagraniczne federacje powinny zapewnić sędziów: 
1-4 zawodników - sędzia nie jest wymagany 
5-9 zawodników - 1 sędzia 
10-15 zawodników - 2 sędziów 
16-20 zawodników - 3 sędziów 
Sędziowie muszą być zarejestrowani na stronie 
EFC. Każdy brakujący sędzia oznacza opłatę 
dodatkową w wysokości 500 EUR. 
45 minut przed startem walk odbywać się będzie 
odprawa, udział w której jest obowiązkowy dla 
wszystkich sędziów. Prowadzącym zebranie oraz 
oceniającym pracę sędziów będzie delegat EFC. 
 

Refereeing 
Each foreign federation should provide referees: 
1-4 fencers - no referee required 
5-9 fencers - 1 referee 
10-15 fencers - 2 referees 
16-20 fencers - 3 referees 
All referees must be registered through the EFC 
website. Each missing referee means 500 EUR fee. 
45 minutes before start of competitions will be 
held seminar for referees. The above and 
evaluation of referees work will be conducted by 
EFC delegate. Participation at the meeting is 
obligatory for all referees. 

Zgłoszenia Registration 
Rejestracja zawodników i sędziów odbywać się 
będzie za pośrednictwem krajowych związków na 
stronie EFC: www.eurofencing.info 
Termin końcowy: 07.02.2023 

Registrations of fencers and referees will be made 
by each federation on the European Fencing 
Confederation website: www.eurofencing.info 
Deadline: 07.02.2023 
 

Opłata startowa Entry fee 
20,00 EUR lub 95,00 PLN 20,00 EUR or 95,00 PLN  

 
Formuła Competition Format 
1 runda grupowa + eliminacja bezpośrednia 
 

1 round of pools + direct eliminations 
 

Strona internetowa 
 
Najświeższe informacje o 
zawodach oraz porady 
związane z pobytem w 
Krakowie znaleźć można 
pod adresem: 
 
https://kks.krakow.pl/ecc/ 

  Website 
 
All the updates about the 
tournament and tips for 
the stay in Krakow can be 
found on the website: 
 
https://kks.krakow.pl/ecc/ 

 

 

    

 


