
VERSENYKIÍRÁS

A Belvárosi Vívó Sportegyesület megrendezi a

2021. évi Nemzetközi Veterán Vívóbajnokságot
melyen belül a tőr és párbajtőr versenyszám az

EURÓPAI VETERÁN KÖRVERSENY első állomása

Időpont: 2021. szeptember 18-19.

Helyszín: Törökbálint Sportközpont - Törökbálint, Óvoda u. 6.

Versenyszámok: Női tőr/ Férfi tőr (40+, 50+, 60+, 70+) EVC előírásoknak megfelelően.
Női párbajtőr/ Férfi párbajtőr (40+, 50+, 60+, 70+) EVC előírásoknak megfelelően.
Női kard/Férfi kard (40+, 50+, 60+, 70+)

A 75+ és 80+ korosztályok együtt vívnak a 70+ korcsoportban.
Ha a 80+os versenyzők nem kívánnak indulni a fiatalabb korcsoportban, nekik külön szervezzük a versenyt ami,
nem számít Európai körversenynek.
Amennyiben a korcsoportban egy jelentkező van, úgy a versenyszám külön nem kerül
megrendezésre hanem más korcsoporttal összevonva.

Verseny programja: 2021. szeptember 18. szombat

8:00-tól fegyverhitelesítés

8:30-tól nevezés

10:00 női tőr, férfi tőr

14.00 női kard, férfi kard

2021. szeptember 19. vasárnap

8:00-tól fegyverhitelesítés

8:30-tól nevezés

9:00 férfi párbajtőr

13:00 női párbajtőr

A versenyszámok kezdési időpontjai a nevezők számától függően módosulhatnak!



Indulhatnak: Érvényes orvosi igazolással és versenyengedéllyel rendelkezők.
A külföldi indulók egészségi felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével – melléklet

Nevezés: Az MVSZ információs rendszerén keresztül legkésőbb 2021. szeptember 13. hétfő.

A külföldi és egyesületen kívüli versenyzők jelentkezését a vivas@vivoterem.hu-ra várjuk.

A helyszínen nevezési lehetőség nincs!

Nevezési díj: magyar versenyzőknek: 3 000 Ft/fő, külföldieknek 40 euro/fő (7€+33€ zsűri díj).

Versenybírókat: a rendezők biztosítják.

Lebonyolítás: FIE formula, egy csoport kör aztán direkt kiesések tábla.

Díjazás: A helyezettek díjazásban részesülnek.

Korcsoportok: V1 (40+) : 1982-1973

V2 (50+) : 1972-1963

V3 (60+) : 1962-1953

V4 (70+) : 1952…
Az EVF ajánlása szerint amennyiben egy korcsoportban 12 nél kevesebb induló van, a korcsoport csoportköre
összevonható más korcsoportokéval.

COVID előírások, korlátozások:

A verseny területére érvényes európai, vagy magyar oltási igazolás, vagy 72 órán belül készített negatív PCR
teszt bemutatása után lehet belépni.

A versenyen a COVID maszk használat a mindenkori magyar előírásoknak, illetve az MVSZ rendelkezésinek
megfelelően kötelező.

A rendezőség fenntartja a jogot a verseny megkezdése előtt a COVID rendelkezések változása miatt a
verseny elhalasztásra, törlésére.

A rendezőség a COVID helyzet változását, a verseny megrendezhetőségének szempontjából folyamatosan
monitorozza. A szükségessé váló módosításokról a versenyzőket „EVF Budapest” hírlevélben értesíti. A
következő értesítést 2021. augusztus 31-én kerül megküldésre.

A COVID rendelkezése változása miatti halasztás vagy törlés miatt a rendezőség semmilyen kártérítést nem
fizet. Az esetleges halasztás, lemondás miatti károk enyhítésére minden versenyzőnek javasolt mind az
utazás, mind a szállás tekintetében lemondási biztosítás megkötése.

Orvosi ügyelet: A Rendező biztosítja.

Felszerelés:

Az MVSZ előírásainak megfelelően. A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő állapotáért! Az MVSZ
Elnöksége által előterjesztett és elfogadott 19/2018/6-os 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 védelmi rendszerrel kell ellátni. Emellett a női mezőnyben a
mellvéd használata kötelező, férfiaknak ajánlott. Legalább 350N-os vívóruha, de ajánlott a 800N-os és 800N-os
hónaljvédő használata kötelező.

Az elektromos felszerelést (fegyver, lamé, sisak) hitelesíttetni kell az alábbi időpontokban:
2021. szeptember 18. szombat 8.00-12.00 között,
2021. szeptember 19. vasárnap 7.30-11.30 óra között.

mailto:vivas@vivoterem.hu%20


A Rendezőség fenntartja azon jogát, hogy a hibás felszereléssel rendelkező versenyzőt a versenyből kizárja.

A verseny helyszíne: Törökbálint, Óvoda utca 6.
https://www.tbsk.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=6460

Egyéb: Az öltözőben vagy a csarnokban elhagyott tárgyakért, felszerelésért a Rendezőség felelősséget nem vállal, a
verseny ideje alatt büfé üzemel.

Szálláslehetőségek:

A.e.i.o.u. Oekotel Budapest TóparkTópark u. 2., 2045, Törökbálint,

Kati Panzió Törökbálint Munkácsy Utca 6 2045 Törökbálint

Budapest, 2021. augusztus 25.

Selmeczi Tibor Gáborján Rita
elnök társelnök

Belvárosi Vívó Sportegyesület

https://www.tbsk.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=6460


melléklet

International Veteran Fencing Competition
Törökbálint, Hungary

18 - 19 September 2021

DISCHARGE OF RESPONSIBILITY

WAIVER OF LIABILITY

Upon entering this tournament under the auspices of the Hungarian Fencing
Federation and the EVF, I declare that I am in a fit state of health to participate and
agree to abide the current rules of the EVF.

I enter this tournament at my own risk and release the EVF, the Hungarian Fencing
Federation and its sponsors, referees, and tournament organisers from any liability.

Date……………………………….

Signed……………………………..

Print name……………………………..


