
                                                                                                                                 

A jelentős nevezési létszám és a 
többfegyvernemi indulási igények alapján 

Módosított Versenykiírás a 
2022.évi I. válogató versenyre 

 
Időpont:   2022 január 15. 
Helyszín:  VASAS Vívóterem – 1023 Budapest, Pasaréti út 11-13. 
 
Versenyszámok: Női tőr/ Férfi tőr (40+, 50+, 60+, 70+)  
 Női párbajtőr/ Férfi párbajtőr (40+, 50+, 60+, 70+)  

Női kard/Férfi kard (40+, 50+, 60+, 70+) 
 

Időbeosztás:  2022. január 15. szombat 
   8:00-tól nevezés 
   9:00 férfi párbajtőr 
   12:00 férfi kard, női párbajtőr 
   13:00 női kard  
   15:00 férfi, női tőr 
  

Indulhatnak:  Érvényes orvosi igazolással és versenyengedéllyel, valamint érvényes európai, vagy magyar oltási 

igazolás, vagy 48 órán belül készített negatív PCR teszttel rendelkezők. 

 
Nevezés: Az MVSZ információs rendszerén keresztül legkésőbb 

 2022 január 13. csütörtök, 12.00 óráig.  
 A helyszínen nevezési lehetőség nincs! 

 
Nevezési díj:  2.500+1.500 (zsűridíj)- Ft /fő/versenyszám. 
Jelentkezés:  Legkésőbb 30 perccel a versenyszám kezdete előtt. 
Lebonyolítás:  A nevezések alapján a DT dönti el az indulók létszámától függően. 
Korcsoportok:  40+: 1982-1973  

50+: 1972-1963 
60+: 1962-1953 
70+: 1952 és korábban születettek 
 
A Veterán Bizottság határozata alapján a 75+, 80+, 85+ korosztályok együtt vívnak a 70+ 
korcsoportban. Az itt elért eredményük alapján a saját korcsoportjukban is külön díjazásban 
részesülnek. 

 
Díjazás:  Az első 3 helyezett érem díjazásban részesül.  
Versenybírók:   A versenyeket az MVSZ által kiküldött versenybírók vezetik. 

Orvosi ügyelet:  A Rendező biztosítja. 

 

Felszerelés: 
A MVSZ elnöksége által elfogadott 11/2018/3 számú határozat alapján a korosztálynak megfelelő felszerelés használata 
kötelező. 
Felnőtt korosztály:  Vívóruha - 350 N, de ajánlott a 800 N 
                                    Mellvéd  - női mezőnyben  
                                    Hónaljvédő – 800 N 
                                    Fejvéd – 1600 N, dupla pántos 
                                    Penge – 5 
 
A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő állapotáért! 



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

Egyéb:  
Az öltözőkben, vagy a teremben hagyott tárgyakért, felszerelésért a Rendezőség felelősséget nem vállal. 

 
Járványügyi előírások: 
 
A verseny zártkapus. 
 
Kötelező maszk viselése a zárt terekben minden, a helyszínen jelen lévő személy számára, kivéve a páston versenyzők 
részére, a mérkőzés ideje alatt. 
Amennyiben a versenyző/edző a maszk viselésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy a versenyző és az egyesület 
büntetéssel, akár kizárással is sújtható, valamint a szabályt megszegő személy a verseny helyszínének elhagyására köteles.  
 
A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a beléptetésre, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti testhőmérséklettel 
rendelkező versenyző engedhető be a létesítménybe). 
 
Minden megrendezésre kerülő verseny nézők nélkül megtartandó sportesemény. A helyszínen a verseny ideje alatt kizárólag 
a versenyzők, edzők, egészségügyi személyzet, bírók, valamint a közreműködő személyek tartózkodhatnak. Amennyiben a 
versenyző hozzátartozója/kísérője a helyszínen tartózkodik, úgy mind a versenyző, mind a versenyző klubja büntetéssel, akár 
kizárással is sújtható. A versenyrendező köteles a technikai személyzet számára eligazítást a „zárt kapus” verseny 
lebonyolításának szabályairól. A versenyrendezőnek a szabályok betartását folyamatosan ellenőriznie kell. 
 
A zártkapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 
 
 
Budapest, 2022 január 11. 
 
         
 

                      


