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European Veterans Individual Fencing Championships  

Thionville, France 17th-21st May 2023 

---------------------- 

Egyéni veterán Európa Bajnokság 2023 

---------------------- 

Infó levél 

 

Helyszín - Complexe Sportif la Milliaire, 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville, France.  

Hivatalos honlap - https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu 

---)------------------ 

Az egyéni Európa-bajnokságra nyílt a nevezés, országonként létszámkorlátozás nélkül lehet indulni,  

így ez egy ideális lehetőség nagy nemzetközi versenyen / eseményen való részvételre, vívásra.  

Ha még nem voltál Európa-bajnokságon, ez egy kihagyhatatlan és egyedi lehetőség 

tapasztalatszerzésre és ajánlott még akkor is, ha még viszonylag kezdő vagy a vívásban.  

 

A következő korcsoportokban lehet indulni minden fegyvernemben (tőr, kard és párbajtőr): 

Cat V1: 40-49, Cat V2: 50-59, Cat V3: 60-69 és Cat V4: 70+  életkor 2023.12.31-ig. 

---)----------------- 

 

Verseny lebonyolítás: 

6 vagy 7 fős csoportok, 5 találatos 3 perces csörték. A csoportkör után nincs kieső, mindenki felkerül 

direkt kieséses táblára ahol 10 találatig vívnak, 2x3 perces asszókat, egy perc szünettel a 2 menet közt. 

Kardban a táblán: 1 perc szünet 5 találat után.  

Ha 10-nél kevesebb induló van egy kategóriában, csak egy csoportkört vívnak. 

 
A teljes EB szabályzat itt olvasható:  

https://www.veteransfencing.eu/wp-content/uploads/2020/07/champs_handbook-2019.pdf 

 
Program itt látható: 
https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu/site/index.php/2020/05/05/programme/ 
 

 Figyelem:  

Idén a férfi párbajtőr V1 (40+) és a férfi párbajtőr V2 (50+) versenyek két (2) napon 

keresztül zajlanak! 

A vívóknak legkésőbb a versenyt megelőző napon 18:00 óráig be kell fejezniük regisztrációjukat. A 

versenyen 10 perccel a csoportkör vagy a direktkiesés mérkőzésük kezdete előtt jelen kell lenniük a 

pástnál. 

 

Felszerelés: 
 
• Minden felszerelésnek, jó állapotúnak, működőképesnek és megfelelőnek kell lennie a FIE 

előírásaival 

• Kötelező a vezetéknév és a HUN felirat a plasztron (párbajtőr) illetve a lamé (tőr és kard) 

hátoldalán.  A feliratnak sötétkéknek kell lennie és a betűk mérete 8-10 cm magas. Minden 

nyomatnak olvashatónak kell lennie. 

https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu/
https://www.veteransfencing.eu/wp-content/uploads/2020/07/champs_handbook-2019.pdf
https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu/site/index.php/en/2020/05/05/schedule/
https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu/site/index.php/2020/05/05/programme/
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• A nemzeti színek viselése javasolt, de nem kötelező a nadrágon. 

• Valamennyi logónak és a gyártói logó jelzésének meg kell felelnie a FIE követelményeivel. 

 

Nevezési díjak: 
 1 fegyvernem – 85 euró 

 2 fegyvernem – 120 euró 

 3 fegyvernem – 155 euró 

Ez magában foglalja a versenyzsűrik díjait is. 
 

Nevezés és nevezési határidők: 
 
A nevezéseket az EVF szabályzatának megfelelően minden EVF delegációvezető végzi – a 

magyarok esetében idén dr. Vitályos Eszter. 

Aki indulni szeretne az idei egyéni EB-n kérjük, jelezze indulási szándékát emailben a 

nevez.hun.eb@gmail.com email címen a következő adatokat megadva:   

Pontos név, nem, születési dátum, fegyvernem vagy fegyvernemek (amiben 

indulni szeretne), elérhetőség (email / tel.), részt kíván-e venni a koktél vacsorán 

(igen/nem) és egy fotót is kérünk csatolni (a regisztrációhoz szükséges). 

 Május 20.-án szombaton, lesz egy ingyenes koktélfogadás – koktél vacsora. 

    Aki részt szeretne venni, kérem, jelezze.  

    A rendezők kérik a regisztrációnál ezt is jelölni, a vacsora résztvevők    

    számának becsléséhez. 

 

Amennyiben, kísérő vagy kísérők is vannak (edző, masszőr, családtag, stb….) 

őket is regisztrálni kell - az akkreditációs kártyához pontos név és egy fotó 

szükséges.  

Az EVF delegációvezetői 2023. március 10-től kezdhetik meg vívóik regisztrációját az EVF szoftveren. 

Az EVF szoftveren a regisztrációs szakasz lezárása 2023. április 10. 

 

Ezen időpont után új regisztrációt a szervezők nem fogadnak el. 

 

Az összes nevezési díj befizetésének határideje 2023. április 16. 

Visszalépés esetén, töröltetni lehet a regisztrációt amennyiben 2023. május 1-ig jelezve van a 

delegációvezetőnek. 

A nevezési díjat teljes mértékben visszatérítik, ha e határidőn belül értesíti delegációvezetőjét. Az 

ezen időpont után bejelentett lemondások esetén a visszatérítés nem jár. 

 

A hivatalos jelentkezési határidő április 10. DE… az adminisztrációs teendők 

miatt kérjük legkésőbb április 5-ig jelentkezzen aki részt akar venni az EB-n. 

 

 

 

mailto:nevez.hun.eb@gmail.com
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Nevezési díjak befizetése: 

Előző évekhez képest idén másképpen fog történni. Az nem változott, hogy egyszerre 

egy összegben kell utalni az összes magyar indulónak a nevezési díját viszont, idén a 

Szövetség nem előlegezi ezt meg nekünk és utólag számlázza ki hanem… mindenki aki 

indulni szeretne előre el kell utalja a nevezési díját az alábbiak szerint: 

A nevezési díjakat a következő számlaszámra küldjétek - a pontos euró összeget: 

Számlatulajdonos neve: DR VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA 
 
CIBHHUHB 
 
Belföldi utalás esetén: 107003471507340450000005 
 
Külföldről történő utalás esetén: HU31107003471507340450000005 
 
A közleményben legyen feltüntetve a vívó neve és az, h nevezési díj! 
 
Az utalás NE történjen hamarabb, mint ÁPRILIS 3-a! (Árfolyamingadozás miatt) 
 
És érkezzen be a számlára legkésőbb ÁPRILIS 10-ig! 
 

 


