
Dr. Bay Béla Vándordíj 

Alapító   okirat

Preambulum 

Dr. Bay Béla Vándordíj névadója, XX. századi vívósportunk meghatározó egyénisége, aki, munkáságával és teljes életével 

a magyar vívósportot szolgálta.

Dr. Bay Béla 1907-ben Szinérváralján született. 1920-as évek elején Szatmárnémetiben kezdett el vívni. 1930-as években 

egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, a sportolást a BEAC vívószakosztályában folytatta. 1936-os Olimpián 

párbajtő rben döntő s volt. Mindhárom fegyvernemben nemzetközi eredményei voltak, valamint minden fegyvernemben 

olimpiai és világbajnok tanítványai vannak. 1949-ben megalakította a BVSC vívószakosztályt, amely jelenleg is mű ködik. 

1948-tól 1976-ig a magyar vívó válogatott edző je és kapitánya volt. Ez idő  alatt több mint 50 olimpiai és  világbajnoki 

aranyérmet szereztek tanítványai. 1960-as évek elején elindította a Testnevelési Fő iskolán a vívómester képzést. 1999-

ben bekövetkezett haláláig oktatott, iskoláztatott. 

Alapítás célja 

Hasszán Attila, mint Dr. Bay Béla örököse, alapítóként a Vándordíjat a folyamatos megemlékezés érdekében hozza létre. 

Az alapítás célja az életmű  megismertetése, valamint a magyar vívósport résztvevő inek, a jövő  vívóknak elkötelező dése 

a további sikerek elérése érdekében. 

Rendezés székhelye 

Szatmárnémeti, Szereday Judit szervezésében, első  ízben  a 2017-ben 5. Szatmárnémeti nemzetközi Vívókupa 

alkalmából. 

Szabályzat és díj 

A Vándordíj öt éves ciklusban kerül megrendezésre, nő i és férfi, tő r és párbajtő r fegyvernemben. A díj egy vándorserleg, 

amire a mindenkori bajnok neve felkerül. A serleget az a résztvevő  nyeri el véglegesen, aki az öt év alatt, a legtöbb 

pontot szerezte. Azonos pontszám esetén a rendező ség és az adományozó dönt a kupa elnyerésérő l. 

Pontszámok: 

1. hely    10 pont 

2. hely    7 pont 

3.hely   5pont 

4. hely     5 pont 

5. hely      4 pont 

6. hely      3 pont 

7. hely      2 pont 

8. hely      1 pont 

 

Amennyiben egy kategóriában kevesebb, mint 8 versenyző  indul, a pontozás a létszámhoz arányosan igazodik. 

Korosztályok: 35+,40+, 50+, 60+, 70+ 

Versenyszámok: nő i tő r, nő i párbajtő r, férfi tő r, férfi párbajtő r. 

A több versenyszámban indulók, csak egy, a jobb helyezési pontszámot érvényesíthetik. 

Az Alapító Oklevél teljes körűen megegyezik az Alapító szándékával.  

Budaörs  2017. november   Rendező :   Szereday Judit   Alapító:    Hasszán Attila     
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