
 

 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

a Belvárosi Vívó SE a Magyar Vívó Szövetség megbízásából megrendezi a 

2022. évi Balaton Kupa vívóversenyt 
 

Időpont: 2022. augusztus 27., szombat 
 

Helyszín: Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola 
8600 Siófok, Bakony utca 2., közvetlenül a Balaton-parton 
a szabadstrand mellett 
A verseny részben szabadtéri verseny. 

 

Versenyprogram : 2022. augusztus 27. szombat 
08.00 - 08.30: tőr nevezés 
09.00 óra: női tőr egyéni, férfi tőr egyéni 
10.00 - 10.30: kard nevezés 
11.00 óra: női kard egyéni, férfi kard egyéni 
12.00 - 12.30: párbajtőr nevezés 
13.00 óra: női párbajtőr egyéni, férfi párbajtőr egyéni 

 
Versenyszámok: Női és férfi tőr /40+, 50+, 60+, 70+/ 

Női és férfi kard /40+, 50+, 60+, 70+/ 
Női és férfi párbajtőr /40+, 50+, 60+, 70+/ 

 
Amennyiben a korcsoportban egy jelentkező van, úgy a versenyszám más korcsoporttal 
kerül összevonásra. 

 

Indulhatnak: Érvényes sportorvosi igazolással, versenyzési engedéllyel rendelkező 
versenyzők, akiket az MVSZ hivatalos információs rendszerén 
keresztül, határidőben beneveznek. 



 

 

 
 
 

Nevezés: Az MVSZ információs rendszerén keresztül legkésőbb: 
2022. augusztus 25-én, csütörtökön, 12.00 óráig 

 
A külföldi és egyesületen kívüli versenyzők nevezését a következő nevezési felületen várjuk: 

http://veteran-hunfencing.eu/registration 

 

A helyszínen nevezési lehetőség nincs! 

 

Nevezési díj: Fegyvernemenként 4000.- Ft (2500+1500 (zsűridíj))/fő/versenyszám a 
külföldieknek 20 EUR / fő/ versenyszám 

 
Versenybírók: A versenybírókat a MVSZ Bírák Bizottsága küldi ki. 

 

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

Díjazás: A helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 

Orvosi ügyelet: A Rendező biztosítja. 
 

Korcsoportok: 40+: 1974 - 1983 születettek 
50+: 1964 - 1973 születettek 
60+: 1954 – 1963 születettek 
70+: 1953 és korábban születettek 

A Veterán Bizottság határozata alapján a 75+, 80+ korosztályok együtt vívnak a 70+ 
korcsoportban. Az itt elért eredményük alapján a saját korcsoportjukban is külön díjazásban 
részesülnek. 

 
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 
Penge – 5 

A versenyzők maguk felelnek felszerelésük megfelelő állapotáért! 

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

http://veteran-hunfencing.eu/registration


 

 

 

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

 

A járványügyi helyzettel kapcsolatos előírások: 
Az éppen aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően. 

 
 

A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. 
 

 

Budapest, 2022. augusztus 02. 
 

 

........................................... ................................... .. 
elnök társelnök 

Belvárosi Vívó Sportegyesület Belvárosi Vívó Sportegyesület 


