Kraków, 05.02.2013
Informacja prasowa
Mistrzowskie pchnięcie
Puchar Europy Kadetów w Szpadzie w Galerii Krakowskiej

En garde (postawa szermiercza), allez (naprzód), touché (trafiony) – między
innymi te francuskie zwroty będą mogli poznać mieszkańcy Krakowa, podczas
odbywającego się w najbliższy weekend (9-10 lutego 2013 r.) finału Pucharu
Europy

Kadetów

w

Galerii Krakowskiej.

Na turnieju

swoje

umiejętności

zapezentują najlepsi szpadziści tej kategorii.
Umiejętność posługiwania się bronią towarzyszy nam
od

początków

przez

dziejów.

naszych

Szermierka, praktykowana

przodków

w

trakcie

honorowych

pojedynków czy działań wojennych, współcześnie,
zatraciła

swoje

militarne

znaczenie,

stając

się

dyscypliną sportową, która cieszy się coraz większą
popularnością. Z myślą o tej niecodziennej pasji
mieszkańców Krakowa, Galeria Krakowska wspólnie
z Europejską

Konfederacją

Szermierczą,

Polskim

Związkiem

Szermierczym,

Krakowskim

Klubem

Szermierzy,

SUKS

Zerwikaptur

Kraków

zaprasza

w najbliższy weekend (9-10 lutego 2013 r.) na turniej
Pucharu Europy Kadetów w Szpadzie.
W tegorocznym Pucharze Europy kadeci będą walczyć o Trofeum Smoka Wawelskiego
w dwóch kategoriach: chłopcy (sobota, 9 lutego) i dziewczęta (niedziela, 10 lutego).
Starcia z wykorzystaniem szpady będzie można oglądać na specjalnie przygotowanej
planszy,

w

3-minutowych

rundach

lub

do

uzyskania

15-tego

trafienia. Dwójka

rywalizujących szermierzy podpięta zostanie do specjalnej sygnalizacji świetlnej (jeden
z zawodników

otrzyma

czerwoną,

drugi

zieloną

lampkę),

która

zapali

się

w momencie zdobycia punktu przez zawodnika. Dzięki temu żaden ruch nie umknie
sędziom i publiczności turnieju.
Oprócz mistrzostw w kategoriach młodzieżowych, widzowie będą mogli obejrzeć sceny
znane z książek i filmów spod znaku płaszcza i szpady – pokazy walk i prezentacje broni:
floret, szabla, szpada, katana – iadio, shinai – kendo. Dodatkowo na wszystkich, którzy

przyjdą zobaczyć rozgrywki czekać będą walki szermiercze, lekcje z trenerem oraz liczne
konkursy z nagrodami.
Harmonogram:
9 II
Plansza główna
14:00-18:00 Pokazy walk i prezentacja broni: szpada, floret, szabla, shinai - kendo,
katana - iaido
18:00-20:00 FINAŁY PUCHARU EUROPY KADETÓW W SZPADZIE CHŁOPCÓW
18:00 I walka finałowa
18:15 II walka finałowa
18:30 III walka finałowa
18:45 IV walka finałowa
19:00 V walka finałowa
19:15 VI walka finałowa
19:35 VII walka finałowa
19:45 ceremonia wręczenia nagród
Plansze boczne
14:00-18:00 Zajęcia szermiercze: walki szermiercze dla chętnych, lekcje z trenerem,
konkursy z nagrodami
10 II
Plansza główna
14:00-17:00 Pokazy walk i prezentacja broni: szpada, floret, szabla, shinai - kendo,
katana – iaido
17:00-19:00 FINAŁY PUCHARU EUROPY KADETÓW W SZPADZIE DZIEWCZĄT
17:00 I walka finałowa
17:15 II walka finałowa
17:30 III walka finałowa

17:45 IV walka finałowa
18:00 V walka finałowa
18:15 VI walka finałowa
18:35 VII walka finałowa
18:45 ceremonia wręczenia nagród
Plansze boczne
14:00-17:00 Zajęcia szermiercze: walki szermiercze dla chętnych, lekcje z trenerem,
konkursy z nagrodami.

Więcej informacji udziela:
Ryszard Wysokiński - Dyrektor Centrum Galerii Krakowskiej, ECE Projekt Management
Polska, tel.: +48 12 428 99 00, e-mail:ryszard.wysokinski@ece.com

Zalety szermierki wynikają z jej wieloletniej, pięknej tradycji, jak również z niezwykłych
wartości zdrowotnych i wychowawczych. Szermierka rozwija ogólną sprawność ruchową,
szybkość i dynamikę, podnosi spostrzegawczość, orientację, umiejętność podejmowania
decyzji oraz cechy psychiczne takie jak opanowanie, inicjatywę, celowość działania,
samodzielność.

Pierwotnie walczono wyłącznie do jednego trafienia, jednak w ciągu XX wieku stopniowo
zwiększano ilość punktów wymaganych do zdobycia, by wygrać walkę. Obecnie walczy
się do 5, 10 lub 15 trafień, w zależności od etapu i rodzaju zawodów.

