Több más sportághoz hasonlóan, a 2017/18-as szezontól kezdve vívásban is,
felnőtt korosztályban egyéniben és csapatban, junior és kadet
korosztályokban egyéniben bevezetjük a Magyar Kupa versenysorozatát.
A sorozat célja:
- További rangos hazai versenylehetőséget adni valamennyi korosztálynak
egyéniben és csapatban egyaránt
- A válogatott versenyzők indulása mellett a “hátország” képviselőinek is rangos
sorozatban versenylehetőség biztosítása
- “Hiánypótlásként” a felnőtt korosztályban további csapatversenyek bevezetése
- Sportágunkban újabb, rangos sorozat beindítása, amely a támogatók
szempontjából is érdeklődére tarthat számot.
A sorozat lebonyolítása, pontszámítása, szabályrendszere, jutalmazása:
- A Magyar Kupa sorozata egyéniben és csapatban a felnőtteknél négy, a
junioroknál és a kadetoknál egyéniben három-három állomásból áll, melybe
beleszámít a korosztályos országos bajnokság
- A Magyar Kupa versenyeit a FIE szabályrendszere alapján bonyolítjuk le
- Az első MK állomás esetében az egyéni versenyeket az aktuális hazai ranglista
alapján állítjuk össze, a csapatversenyek direkt kieséses tábláját az egyéni verseny
helyezési számai alapján (legjobb három vívó) állítjuk össze
- A többi állomáson az MK rangsor (lásd később) alapján állítjuk össze a csoportokat
és a direkt kieséses táblát, ez alól kivétel az országos bajnokság, melyen az eddigi
rendszer alapján rendezzük a versenyeket
- Egyéni versenyeken kiemelés nincs, a csoportmérkőzéseken valamennyi induló
részt vesz
- A Magyar Kupa sorozat valamennyi egyéni állomása beszámít a válogatási
ranglistába a “Hazai válogató” szorzószámával
- A Magyar Kupa valamennyi állomása egyéniben és csapatban beszámít az
egyesületi pontversenybe, melynek alapján az MVSZ elbírálja a szakosztályok
műhelytámogatását
- A Magyar Kupa győzteseinek és dobogósainak meghatározása a sorozat
összesített pontszámítása alapján történik. A Magyar Kupa állomásait egyéniben és
csapatban is a FIE által, a világranglistán használt pontrendszer alapján pontozzuk,
az országos bajnokságok 1,5-szeres szorzával számítanak. Pontazonosság esetén
a jobb helyezés számít, amennyiben az is egyenlő, akkor az országos bajnokságon
elért jobb helyezés dönt (Ez a pontszámítás teljesen független a válogatási
pontoktól, melyek alapján az egyéni válogatósi ranglisták készülnek!)
- A felnőtt Magyar Kupa csapatversenyeire egy egyesületből korlátlan mennyiségű
csapat nevezhető (kivéve az OB-n), ugyanakkor az egyesületi pontversenybe csak a
legjobb csapat eredménye számít. Ugyanez igaz azokra az MK csapatfordulókra,
melyek egyben részei az U23-as körversenynek, és külföldi csapatok is részt
vehetnek rajta
- Az MVSZ tervei szerint a sorozat összdíjazása (tárgy-, illetve felszerelés-díjazás)
kb. 3 millió forint lesz

