
 

                 

 

Akademické Mistrovství ČR ve sportovním šermu 

akce se uskuteční pod záštitou děkana PF UJEP Ústí nad Labem 

 doc.PaedDr. Pavla Doulíka, Ph.D. 

 

Disciplína: kord, fleret, šavle senioři a seniorky 

Podmínky účasti:  

Účastník musí být studentem akreditovaných VŠ ČR všech forem studia. Musí se při 

prezentaci prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Účastník 

musí být studentem VŠ, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia 

v kalendářním roce 2013. Soutěže se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na 

českých vysokých školách. Soutěže se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium 

přerušeno, nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. V případě, že bude 

v disciplíně přihlášeno méně než 7 osob nebo v případě, že budou účastníci z méně než tří 

přihlášených VŠ, soutěž může proběhnout, ale nebude vyhlášen Akademický mistr ČR. 

Pořadatel: PF UJEP Ústí nad Labem ve spolupráci s klubem sportovního šermu Ústí nad 

Labem 

Ředitel soutěže: Mgr. Štefan Balkó, tel.: 603702244, e-mail: sbalko@seznam.cz 

Organizační výbor: Mgr. Štefan Balkó, PaedDr. Marcel Žák 

Místo: sportovní hala Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, České mládeže 8 (nad 

tenisovými kurty, které se nachází v Resslově ulici), 50°39'58.864"N - 14°1'16.024"E 

Datum: středa 15. 5. 2013  

od 10.30 kord senioři a seniorky (slavnostní zahájení v 10:15) 

od 12.30 fleret a šavle senioři a seniorky (slavnostní zahájení v 12:15) 

Přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, disciplína, škola - do 30. 4. 2013 elektronicky  

na e-mail: sbalko@seznam.cz 

Prezentace: 30 minut před slavnostním zahájením 

Ubytování: Vysokoškolské koleje UJEP, tel.: +420 475 287 241, +420 475 287 241, TJ 

Slavoj Severotuk, tel.: 472 745 238 

Rozhodčí: dle pravidel 

Poznámky: vstup jen ve sportovní obuvi, náklady na dopravu, ubytování a stravu neplatí 

pořadatel 

 

Mgr. Štefan Balkó (ředitel soutěže)                    

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. (vedoucí KTVS PF UJEP Ústí n/L)               

Mgr. Václav Kundera (předseda sportovní komise) 

mailto:sbalko@seznam.cz

