
Versenykiírás 

A Szurka-Piszka Vívó SE a Magyar Vívó Szövetség megbízásából, a VASAS 

Vívószakosztálya   támogatásával  megrendezi  a 

2019/2020. évi II. Párbajtőr válogató versenyt 

Időpont: 2020. február 22. szombat 
 

Helyszín: Vasas Vívóterem - 1023 Budapest Pasaréti út 11-13. 

 

Versenyszámok: Női és férfi párbajtőr (40+, 50+, 60+, 70+) 
Amennyiben a korcsoportban egy jelentkező van, úgy a 

versenyszám más korcsoporttal kerül összevonásra. 

 

Verseny programja: 8.00-től nevezés 

9.00 férfi párbajtőr, 

11.00 női párba jtőr, 
A versenyszámok kezdési időpontjai a nevezők számától függően 
módosulhatnak! 

 

Indulhatnak: 

 

 

Nevezés: 

 

 

Jelentkezés: 

Nevezési díj: 

Lebonyolítás : 

Díjazás: 

Orvosi ügyelet: 

Korcsoportok: 

Érvényes orvosi igazolással és versenyzési engedéllyel rendelkező 

versenyzők, akiket az MVSZ hivatalos információs rendszerén 

keresztül, határidőben, a versenyt megelőzően  beneveznek. 

Az MVSZ információs rendszerén keresztül legkésőbb 2020. február 

18. kedd, 12 óráig. A határidőn túli nevezés dupla nevezési díj 

pénzbüntetést  von  maga  után. 

Legkésőbb 30 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

Egyéniben 2 500 Ft/fő 

A nevezések alapján a DT dönti el az indulók létszámától függően. 

A helyezettek díjazásban részesülnek. 

A Rendező biztosítja. 

40+:  1971 - 1980 születettek 

50+:  1961 - 1970 születettek 

60+:     1951-1960 születettek 

70+:    1950 és korábban születettek 

A Veterán Bizottság határozata alapján a 75+, 80+ korosztályok együtt vívnak a 70+ 

korcsoportban . Az itt elért eredményük alapján, a saját korcsoportjukb an is, külön 

d íjazás ban részesülnek. 



Felszerelés: 

Az MVSZ előírásainak megfelelően. A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő 

állapotáért! Az MVSZ Elnöksége által előterjesztett és elfogadott 11/ 2018/3-as számú 

szabálymódosításának értelmében, amely 2018. szeptember 01-től lépett érvénybe, a 

fejvéd esetében nem ajánlott, hanem kötelező lesz az 1600 N-os, amit természetesen az új 

előírások szerinti védel mi rendszerrel kell ellátni. Emellett a női mezőnyben a mellvéd 

használata kötelező, férfiaknak ajánlott. Legalább 3SON-os vívóruha , de ajánlott a 800N 

os és 800N-os hónaljvédő használata kötelező. A Rendezőség fenntartja azon jogát, hogy 

a hibás felszereléssel rendelkező versenyzőt a versenyből kizárja. 

 

 
Egyéb: 

 

Az öltözőben vagy a csarnokban elhagyott tárgyakért, felszerelésért a Rendezőség 

felelősséget nem vállal, a verseny ideje alatt büfé üzemel. 

 

 

Budapest, 2020. január 7. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


