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Békessy Béla Emlékverseny 
 
 

A Békessy Béla Vívó Klub szabadidős versenyt rendez az alábbiak szerint: 

 
A verseny időpontja: 2022. február 26-27.  

Szabadidős férfi pbt egyéni                               2022 02. 26.  10:00 óra.  
Szabadidős női pbt egyéni                                         2022 02. 27. 10:00 óra. 

Helyszín:  Debrecen, Békessy Béla Vívócentrum 
   Debrecen, Faraktár út 65.  

Nevezés: A versenyre az MVSZ információs rendszerén keresztül lehet nevezni.  

Az induláshoz érvényes versenyzői engedély, sportorvosi igazolás és érvényes oltási igazolvány 
szükséges!  
 
A rendezvényre klubonként csupán egy edző regisztrációja megengedett! 

Jelentkezés: A verseny helyszínén, a versenyszámok előtt fél órával lezárjuk a jelentkezést. 

Nevezési díj: 2500 Ft/fő  

Indulhatnak: Az új szabadidős szabályok értelmében, azok a vívók, akik nem tartoznak az aktuális MVSZ által 
vezetett: felnőtt ranglista első 15, junior ranglista első 10, kadet ranglista első 5 vívói közé.  

Lebonyolítás: 1 selejtező forduló után direkt tábla (a körvívás után nincs kieső)  

A verseny lebonyolítását speciális esetben a DT módosíthatja. 

*A versenyen az MVSZ elnöksége által elfogadott 1/2020/08.17 számú határozatnak megfelelő egészségügyi 
szabályzat betartása kötelező. 

**A versenyen való indulás az MVSZ elnöksége által elfogadott 4/2020/09.21 számú határozatnak megfelelő 
szabályozás alapján. 

A rendezvényen orvost biztosítunk.  

Felszerelés: Az MVSZ szabályainak megfelelő védőruházat és penge (min. 350 NW vívóruha + 800 NW 
hónaljvédő + 1600 NW fejvédő, hosszú zokni, stb. A pengék csak hivatalos forgalmazói márkajelzésével 
ellátva használhatóak) 

Sporttársi üdvözlettel,                                 Serra György                  

Debrecen, 2022. január 14.         /ügyvezető igazgató/ 
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* Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek: 

- a védőtávolságot be kell tartani. 

- kötelező az orvosi maszk viselése a zárt terekben minden, a helyszínen jelen lévő személy számára, kivéve 
a páston versenyzők részére, a mérkőzés ideje alatt. 

A kötelező maszkviselésre vonatkozóan a versenyrendező szigorúbb rendelkezést is hozhat. 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. 

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 versenyre a klub a lenti nyilatkozat elfogadását követően nevezheti versenyzőit: 

A klubnak minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy az általa indított versenyzők egészségesek, valamint arról, hogy a 
versenyt megelőző két hétben nem tartózkodtak külföldi országban. Amennyiben valamely versenyző a versenyt 
megelőző két hétben külföldön tartózkodott, úgy köteles a klubja részére az egészségügyi előírásoknak megfelelően 2 db 
negatív tesztet bemutatni. Továbbiakban a klub felelőssége a versenyzők egészségügyi állapotának elsődleges 
ellenőrzése. A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a beléptetésre, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti 
testhőmérséklettel rendelkező versenyző engedhető be a létesítménybe) öltözők, mosdók, zuhanyzók, közös helyiségek 
higiéniai állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír kéztörlő folyamatos biztosítása a verseny ideje alatt, illetve 
bárki által hozzáférhető kézfertőtlenítő kihelyezése a közös területeken. 

Amennyiben fertőzött személy vett részt a versenyen, úgy a verseny szervezője köteles a terület fertőtlenítésére, annak 
költségei viselésére. Mind az MVSZ, mind a szervező klub köteles a felelősségi körébe tartozó összes résztvevő, 
egészségügyi dolgozó, közreműködő egészségi állapotát igazoló dokumentumokat a versenyt követően három hónapig 
megőrizni. 

A szövetség vállalja a versenybírók, főbíró, versenyigazgató, valamint az ellenőrök és rendezésben érintett MVSZ 
munkatársaknak az egészségügyi állapotának ellenőrzését, az arról szóló nyilatkozatok begyűjtését, megőrzését. Az 
MVSZ a veszélyeztetett korosztályba tartozó edzők számára nem javasolja a versenyeken való részvételt. A rendező 
egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja az összes zártkapus versenyre vonatkozó 
szabállyal járó kötelezettséget, és felelős azok betartásáért és betartatásáért. A zártkapus versenyekre vonatkozó 
szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató felelőssége. A szabályok megszegése esetén a rendező 
egyesület a Magyar Vívó Szövetség Elnöksége által szankcionálható. 

A zártkapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. 

**Az OSEI iránymutatásai és az egészségügyi óvintézkedések betartása érdekében az elnökség az alábbi intézkedést 
hozza: Minden, az MVSZ versenyrendszerében versenyengedéllyel rendelkező és versenyen indulni szándékozó 
versenyző amennyiben COVID gyanúját feltételezhető betegség tüneteket tapasztal, vagy igazoltan COVID fertőzött 
köteles azt edzője és klubja felé haladéktalanul bejelenteni. A sportoló egyesülete az MVSZ versenyébe a sportolót nem 
nevezheti. Amennyiben a rendezők és a verseny helyszínén tartózkodó orvos valamely sportolón betegség tüneteit 
észleli, a versenyző a versenyen nem vehet részt. A betegség észlelése, vagy a fertőzöttség igazolásától számítva a 
sportoló versenyengedélye automatikusan felfüggesztésre kerül és MVSz által szervezett versenyen 4 hétig nem vehet 
részt. Versenybe visszatéréséhez új sportorvosi igazolás szükséges. 

Amennyiben a sportoló a rendelkezést megszegi vele szemben fegyelmi eljárás folytatható le. Amennyiben a 
rendelkezést a sportoló egyesülete megszegi, az egyesülettel szemben akár a versenyből való kizárás szankciója is 
alkalmazható. 
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