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„Zártkapus verseny”  

Versenykiírás 
 

A MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club – Vívószakosztálya - az MVSZ Veterán Bizottság 

megbízásából 2022. március 27-én rendezi meg az összfegyvernemes,  2022. évi II. Veterán 

Válogató vívóversenyt a következő a versenyszámokban a gödöllői új Vívócsarnokban. 
 

Helyszín:  Gödöllő, Isaszegi út 6-8. 
 

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+) 

Versenyprogram:  
 

Dátum Verseny Egyéni/Csapat Helye 

Március 27 
(9 óra) 

férfi párbajtőr egyéni vívócsarnok 

Március 27 
(12 óra) 

női párbajtőr 
férfi kard 

egyéni vívócsarnok 

Március 27 
(13 óra) 

női kard egyéni vívócsarnok 

Március 27 
(15 óra) 

női tőr 
férfi tőr 

egyéni vívócsarnok 

  

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 honlapján lévő információs rendszerén keresztül legkésőbb 

 2022 március 24. csütörtök, 12.00 óráig.  

 A helyszínen nevezési lehetőség nincs! 
 

Jelentkezés:  a verseny kezdete előtt legalább 30 perccel 
 

Nevezési díj:  4000 Ft (2500+1500 (zsűridíj))  
 

Lebonyolítás:  Az indulók létszámától függően a DT dönti el. 
 

Díjazás:  Az első 3 helyezett érem díjazásban részesül. 
  

Versenybírók:  A versenybírókat a MVSz Bírák Bizottsága küldi ki. 
 

Felszerelés: 

A MVSZ elnöksége által elfogadott 11/2018/3 számú határozat alapján a veterán 

korosztálynak megfelelő felszerelés használata kötelező, amelyekből felhívjuk a figyelmet az 

1600 N, dupla pántos fejvéd használatra. 

http://www.uni-mate.hu/


A felszerelések megfelelőségét és állapotát a versenybírók kötelezően ellenőrzik. 
 

A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő állapotáért! 
 

Egyébek:  
- Korosztályok: 40+ (1982-1973)    50+ (1972-1963)    60+ 1962-1953    70+ (1952 és 

korábban születettek 

- 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. 

- Orvosi ügyeletről a rendezők gondoskodnak. 

- A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. 

- A rendezőség felhívja a résztvevők figyelmét és egyben kéri, hogy segítsék elő az 

öltözőkben lévő vívófelszerelések állagában ne történjen változás. 

- Az öltözőkben, vagy a teremben hagyott tárgyakért, felszerelésért a Rendezőség 

felelősséget nem vállal. 

- Parkolás: a már fent megjelölt helyen, vagyis az Isaszegi út mellett ne parkoljanak, a 

forgalom miatt balesetveszélyes, helyette javasolt az Isaszegi út – Ady Endre sétány 

lámpás kereszteződés mellett, a Földhivatallal szemben lévő talaj burkolatú parkoló, 

vagy azzal szemben a Gödöllő Térségi és Városi Uszoda parkolója.  

 
Járványügyi előírások: 

A verseny idejében érvényes járványügyi előírások szerint történik 
 

A versenykiírás időpontjában érvényes szabályok:  

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 kizárással, az egyesület büntetéssel is sújtható, valamint a szabályt megszegő 

személy a verseny helyszínének elhagyására kötelezhető. 

 

A verseny rendezője beléptetést alkalmaz, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti 

testhőmérséklettel rendelkező versenyző, edző, bíró, egészségügyi személyzet, közreműködő 

engedhető be a létesítménybe). A rendezőnek a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi. 

 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 

Gödöllő, 2022. február 11. 

 

Gémesi Levente 

MATE-GEAC 

Vívószakosztály Elnök 

 

 


