VERSENYKIÍRÁS

A Szigetszentmiklósi Tőr Egylet
Fülöp Mihály Magyar Kupasorozat részeként, Polaris-Nord Kupa néven megrendezésre kerülő Újonc és Bambi
versenyt rendez

A verseny helyszíne:. Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
A verseny címe: Dunaharaszti, Eötvös u. 52, 2330

A verseny ideje: 2016 09. 24 szombat
A verseny kezdete: 10:00 újonc férfi tőr
14:00 újonc női tőr
10.30 bambi lány tőr
14.30 bambi fiú tőr
Nevezés: az újonc versenyre, hazai versenyzők a Magyar Vívó Szövetség elektronikus információs rendszerén keresztül
nevezhetnek, a versenyt megelőző 1 napig.
A bambi versenyre, a flashing@pr.hu cimen lehet a versenyt megelőző 1 napig.
Külföldi versenyzők nevezése: flashing@pr.hu
Helyszínen történt nevezés esetén, az MVSZ szabályzata szerint, háromszoros nevezési díj fizetendő!
Az indulás feltételei: az újonc versenyen indulhatnak azok a versenyzők, akik 2003. január 1. után születtek. A bambi
versenyen indulhatnak azok a versenyzők akik 2005. január 1. után születtek. Mindkét korcsoportban szükséges az
érvényes sportorvosi igazolás, versenyzési engedély és a verseny kezdete előtt 30 perccel jelentkezzenek a verseny
főbírójánál.
A verseny lebonyolítása: az újonc versenyen 1 kör 5 találatra, direkt kieséses tábla 15 találatra.
50 induló alatt : 2 kör 5 találatra, direkt kieséses tábla 15 találatra,
a bambi versenyen, létszámtól függően, a főbíró döntése alapján.
Felszerelés: sisak: 350 NW, ruha: 350 NW, hónaljvédő: 800 NW.
Versenybírók: a hivatalosan kirendelt magyar versenybírók
országonként 4versenyző, 1 versenybíró
országonként 8 versenyző 2 versenybíró
Amennyiben ezt nem tudják biztosítani, úgy lehetőség van a versenybírók pénzbeli – 50 euró – megváltására.

Szigetszentmiklósi Tőr Egylet

Nevezési díj: 2500 Ft/fő, vagy 10 euró/fő

2016 04 07-én

Polaris-Nord

Kupa

Súlymérés
van!Tőrpici versenyt rendez
néven
Orvosról a szervező, gondoskodik.

Verseny helyszíne: Szigetszentmiklós
Városi Sportcsarnok, Szebeni út 81.

A versenyen kérjük az MVSZ. korosztályos versenyeire való szabályok maradéktalan betartását.
Díjazás: a nyolcas döntőbe jutott versenyzők éremdíjazásban, a dobogósok érem és kupa díjazásban részesülnek...

Információ: 06 30 5147721 vagy flashing@pr.hu
Kessler Zoltán a Szigetszentmiklósi Tőr Egylet elnöke
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