“Budapest Bajnokság - kadet körverseny”
A Magyar Vívó Szövetség és a Budapesti Vívó Szövetség az európai kadet
körverseny részeként budapesti nemzetközi kadet versenyt rendez 2017.
október 20-23. között.
1. A verseny helyszíne: Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok (1146 Budapest, Istvánmezei út
3-5.)
2. Program:

Október 20. - péntek
Október 21. - szombat
Október 21. - szombat
Október 22. - vasárnap
Október 22. - vasárnap
Október 23. - hétfő

10:00
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00

férfi tőr egyéni
női tőr egyéni
férfi tőr csapat
férfi párbajtőr egyéni
női tőr csapat
férfi párbajtőr csapat

3. A versenyen indulhatnak: az évadra érvényes EFC licenccel rendelkező 2001.01.01 után született
versenyzők. Az egyéni versenyszámokba legfeljebb 64 magyar versenyző nevezhető.
4. Nevezés: a nevezéseket kérjük 2017. október 8-ig a nemzetkozi.nevezes@hunfencing.hu
email címre elküldeni.
Az egyéni nevezési díj 20 €-nak megfelelő forintösszeg.
A csapatok nevezési díja 60 €-nak megfelelő forintösszeg.
5. A verseny lebonyolítása: A FIE junior VK szabályai szerint: 6-7 fős csoportmérkőzéseket
követően egyenes kieséses tábla.
6. A csoportbeosztás a versenyt megelőző napon kerül kihirdetésre, a versenyzőknek a beosztásnak
megfelelően kell a páston megjelenniük.
7. Felszerelés: Nem kötelező a név feltüntetése a versenyző hátán, de biztonsági okokból csak
FIE jelzésű felszerelés használata megengedett. (800NW vívóruha, hónaljvédő,1600NW
maszk, FIE penge (párbajtőrben maraging)
8. Felszerelés ellenőrzés és regisztráció: verseny helyszínén az alábbi beosztás szerint:
Felszerelés ellenőrzés:
2017. október 20.: 07:00 órától 19:00 óráig (07:00-12:00 között csak férfi tőr)
2017. október 21.: 07:00 órától 19:00 óráig (07:00-11:00 között csak női tőr)
2017. október 22.: 07:00 órától 12:00 óráig

Nevezés:
2017. október 20.: 07:00 órától 11:30-ig (csak férfi tőr); és 14:00 órától 18:00-ig
2017. október 21.: 07:00 órától 10:30-ig (csak női tőr) és 14:00 órától 18:00-ig
2017. október 22.: 07:00 órától 10:30-ig (csak férfi párbajtőr) és 14:00 órától 18:00-ig
9. A szervezők csak a megőrzésre átadott tárgyakért vállalnak felelősséget.
Budapest, 2017. 08. 10.
Boczkó Gábor
mb. főtitkár

