FÜLÖP MIHÁLY
MAGYAR KUPA
versenysorozat
VERSENYKIÍRÁSA
Az MVSZ és a Szent György Vívó Egyesület 2016. december 3-án és 4-én a Fülöp Mihály
versenysorozat keretében gyermek és serdülő korosztályú tőrversenyt, valamint tőrpici korosztályú
utánpótlás versenyt rendez:

A verseny helyszíne:

Dobó Katalin gimnázium tornaterme
2500 Esztergom, Bánomi út 8.

A versenyek időpontjai:

2016. december 3.:

sedülő fiú tőr egyéni:
törpici fiú tőr egyéni:
gyermek leány tőr egyéni:

10.00 óra
12.00 óra
14:00 óra

2016. december 4.:

gyermek fiú tőr egyéni:
tőrpici leány tőr egyéni:
serdülő leány tőr egyéni:

9:00 óra
11:00 óra
13:00 óra

Az indulás feltételei:

A serdülő versenyeken a 2002. január 1. után, a gyermek versenyeken a
2004. január 1. után, a tőrpici versenyeken a 2006. január 1. után született
versenyzők indulhatnak, akik érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi
igazolással rendelkeznek. Figyelem! Az MVSZ elnökségének döntése
szerint a tőrpici korosztályban is kötelező a versenyengedély!

Nevezés:

Minden versenyszámra a Magyar Vívó Szövetség elektronikus
információs rendszerén keresztül lehet nevezni a versenyt megelőző
pénteken 12 óráig.

Jelentkezés:

A nevezett versenyzők a verseny kezdete előtt legkésőbb 30 perccel a
főbíráknál kötelesek jelentkezni,

Lebonyolítás:

A körversenyben meghatározottak szerint, a verseny lebonyolításán a
főbíró döntése alapján változtatás lehetséges.

Nevezési díj:

2.500.- Ft/fő; külföldieknek: 10 EUR/fő

Orvos:

A rendező biztosítja.

Díjazás:

A döntők 8-8 résztvevője éremdíjazásban részesül.
A dobogósok érem és kupa díjazásban részesülnek.

Egyéb:

Elektromos szakáll és 800 N-os hónaljvédő használata kötelező!
A küzdőtérre kizárólag tornacipőben lehet belépni.

Információ:

Szent György Vívó Egyesület: +36 30 456 0197;
molnar.bela@szentgyorgy.sport.hu

Budapest, 2016. november 10.
Molnár Béla
Szent György Vívó Egyesület
szakosztályvezető

A verseny helyszínének megközelítése:

Esztergomot Budapest felől a 10-es, a 111-es, a 11-es úton lehet
megközelíteni.
A Dunakanyar felől a 11-es úton lehet Esztergomot elérni.
Szlovákia felől a Mária Valéria hídon lehet Esztergomba jutni.
Győr felől a 10, a 117-es, a 11-es úton lehet a városba érni.

A 11-es úton a Bazilikát elhagyva jobbra kell kanyarodni a Várfok utcára,
arról balra nyílik a Martsa Alajos utca. Ezen végig haladva lehet a Dobó
Katalin Gimnáziumhoz jutni. A versenyre az iskola hátsó bejáratán lehet
bejutni.

A távolról érkezőknek igény szerint szállást is foglalunk. Érdeklődés a
+36 30 456 0197 telefonon, vagy a molnar.bela@szentgyorgy.sport.hu
e-mail címen.

