MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG
Elnökségi ülés -2015. 10. 27.
9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Készült az MVSZ elnökségének 2015. 10. 27. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti
tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei út 1-3) összehívott ülésén.
Jelen vannak: Csampa Zsolt, Imre Géza, Galli Zsolt, László Dezső, Gémesi Csaba, Lukáts
István, Török Ottó. Perczel Antal és dr. Grósz Andor video konferencián keresztül.
Meghívottként: Polgár Pál, Udvarhelyi Gábor, Szetey András, dr. Szepesi László, Plásztán
Attila, Dancsházy-Nagy Tamás, dr. Fejes Judit.
Csampa Zsolt elnök úr megállapította, hogy 9 elnökségi tag van jelen, ebből kettő Perczel
Antal és dr. Grósz Andor videó konferencián keresztül, így az elnökség határozatképes.
1/2015/9 számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a jegyzőkönyvvezető személyét és a hitelesítésre felkért
személyeket a javaslat szerint egyhangúan elfogadta. (jgyk.vezető: Keresztesi Éva,
jegyzőkönyv hitelesítő: László Dezső, Török Ottó)
Csampa Zsolt elnök javasolta a napirendi pontok kiegészítését az alábbi napirendi
pontokkal:
-11. napirendi pontként tárgyalja az elnökség a „Tájékoztató a Testnevelési Egyetemen
vívó edzőképzés beindításának tárgyában, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala” című
napirendi pontot.
-12. napirendi pontként tárgyalja az elnökség a ’Döntés Decsi András vívóedző
megbízásáról, a magyar férfi kardválogatott felkészítésében való közreműködéséről.” című
napirendi pontot.
Galli Zsolt elnökségi tag kérte a 8. „ Javaslat a 2015. évi Vidék Bajnokság
megrendezésére” napirendi pont levételét a napirendről. Kérését azzal indokolta, hogy a
Szegedi TE Vívóklub jelezte felé, az idén nem tudja megrendezni a versenyt.
2/2015/ 9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a napirendi pontok módosítását és a napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Elektronikus Szavazások megerősítése:
- Hazai versenybírói licencek bevezetése,
- Sport XXI. Műhelytámogatás felosztás módosítása,
- Női és férfi párbajtőr válogató és versenynaptárának, szakági programtervének
módosítása,
- Pontszámítás módosítása az U23-as versenyek tekintetében.
2. A felnőtt korosztály alatti első utánpótlás korosztály meghatározása az állami
eredményességi támogatások vonatkozásában
3. A Magyar Vívó Szövetség iskolai vívóprogramja
4. A Magyar Vívó Szövetség versenybíró képzés és továbbképzés programjának
elfogadása
5. A Magyar Vívó Szövetség innovációs programtervének elfogadása.
6. Javaslat a 2015.évi sportágfejlesztés maradványösszegének felosztására.
7. Tájékoztató a 2015. szeptember-október hónap nemzetközi versenyeiről, kvalifikációs
versenysorozat helyzetéről.
8. Javaslat Fehér Gábor kiemelt edző munkakörének módosítására.
9. Döntés a párbajtőr utánpótlás versenyek lebonyolítási rendjéről. (törpici-gyermekújonc-serdülő korosztály)
10. Tájékoztató a Testnevelési Egyetem vívó-edzőképzés beindításának tárgyában, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatala.
11. Döntés Decsi András vívóedző megbízásáról, a magyar férfi kard válogatott
felkészítésében való közreműködésében.
1.) Elektronikus szavazások megerősítése
- Hazai versenybírói licencek bevezetése,
- Sport XXI. Műhelytámogatás felosztás módosítása,
- Női és férfi párbajtőr válogató és versenynaptárának, szakági programtervének
módosítása,
- Pontszámítás módosítása az U23-as versenyek tekintetében
Csampa Zsolt elnök úr kérte az időközben lezajlott elektronikus szavazások megerősítését
az elnökségtől.
3/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúan a hazai versenybírói licencek bevezetésére
vonatkozó, időközben lezajlott elektronikus szavazatást megerősítette, mely szerint az MVSZ
elnöksége egyhangúan elfogadta a Versenyszabályzat 28. d. pontja alapján, versenybírói
licenc bevezetését. A versenybírói licence érvényességi ideje tárgyév január 01-től következő
év január 31-ig (éves) érvényes. A versenybírói licence díja 3000 Ft.
4/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a Sport XXI Műhelytámogatás felosztására vonatkozó,
időközben lezajlott elektronikus szavazást egyhangúan megerősítette, mely szerint az MVSZ
elnöksége a 3/2015/8 számú elnökségi határozatának módosítására vonatkozó előterjesztést a
2015. évi Sport XXI Műhelytámogatás felosztására egyhangúan elfogadta.

5/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúan megerősítette a női és férfi párbajtőr
versenynaptárának és szakmai programtervének módosítására vonatkozó időközben lezajlott
elektronikus szavazást.
6/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúan megerősítette a pontszámítás módosítására az U23as versenyek tekintetében, időközben lezajlott elektronikus szavazást, mely szerint a 20152016-os szezon magyarországi rendezésű U23-as európai körversenyei, az elnökség által
elfogadott egységes pontszámítási táblázat, „Kijelölt nemzetközi válogató”-ként, 30-as
szorzószámmal kerülnek beszámításra, amennyiben legalább 5 ország, legalább 15 külföldi
vívója rajthoz áll. Ellenkező esetben hazai válogatóként, 20-as szorzószámmal kerül
beszámításra.
2.) A felnőtt korosztály alatti első utánpótlás korosztály meghatározása az állami
eredményességi támogatások vonatkozásában.
Polgár Pál főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy az utánpótlás eredmények után járó
eredményességi támogatásnál a MOB tájékoztatást kért a szövetségtől, melyik a felnőtt alatti
első utánpótlás korosztály, mert az Európai Vívó Szövetség versenyrendszere szerint az
Európa-bajnokságok tekintetében az U23-as korosztály felel meg a Rendeletben
meghatározott felnőtt alatti első utánpótlás korosztálynak. A szövetség kikérte mind az
Európai Vívó Szövetség, mind a Nemzetközi Vívó Szövetség állásfoglalását a kérdésben.
Mind a kettő a junior korosztályt jelölte meg az utolsó utánpótlás korosztálynak. Állami
támogatás a felnőtt és junior eredmények után jár. Kérte, hogy az elnökség erősítse meg a
junior korosztály megjelölését, mint a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályt.
7/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége az állami eredményességi támogatások vonatkozásában a felnőtt
korosztály alatti első utánpótlás korosztálynak a junior korosztály megjelölését egyhangúan
elfogadta.
3.) Magyar Vívó Szövetség iskolai vívóprogramja.
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai elektronikus úton megkapták)
Polgár Pál tájékoztatta az elnökséget, hogy az iskolai vívóprogramja frissítve lett.
Elmondta, vannak, akik támogatják és vannak, akik nem igazán hisznek benne, hogy hatással
lehet az élsportra és a versenysportra. A program célkitűzései az eddigi tapasztalatok alapján:
 Az iskolai vívó hálózat kiépítésével növelni, megsokszorozni a sportág tömegbázisát.
 Az egyesületek vívótermeinek befogadóképessége és kihasználtsága miatt jelentős
mértékben korlátozott a foglalkoztatott gyermekek száma. Az iskolai vívóprogram
révén csak a versenysport iránt érdeklődő fiatalokat kell az egyesületekbe irányítani.
 Növelni a sportágat értő közönség számát.
 Hosszútávon nő a sportág iránt elkötelezett szponzorok, támogatók száma.
 Az elmúlt időszak pozitív tapasztalata, hogy a program közvetlen hatással is van a
sportág eredményességére: néhány korábbi iskolai vívókezdeményezés
eredményeképpen kiemelkedő eredményeket elérő, tehetséges sportolók kerültek a
sportágba.

A főtitkár véleménye szerint igaz hosszú távon, de van hatása a versenysportra. Jelenlegi
válogatott versenyzőink közül Márton Anna, Bányai Zsombor és Cho Taeun Sándor is iskolai
vívóként kezdték. Az iskolai vívás regisztrációját versenyrendszeren keresztül oldanánk meg.
A többszintű versenyrendszert a diákolimpia keretein belül kívánjuk megvalósítani. Két
különböző versenyrendszer lenne, attól függően, hogy a gyerekek milyen vívótudással
rendelkeznek, illetve a fő szempont, hogy részt vesz-e a gyermek az MVSZ
versenyrendszerében. Az amatőr versenyrendszerben indulhatnának azok, akik elsősorban az
iskolai programban foglalkoznak a vívással, és az MVSZ hivatalos versenyrendszerében nem
vettek még részt. Ebben az esetben műanyag fegyverrel vagy rendes fegyverrel
versenyeznének az amatőr illetve a kezdő vívók. Hagyományos diákolimpiai
versenyrendszerben vehetnének részt azok, akik egyesületi keretek közt vívnak, igazolt
versenyzők, versenyzési engedéllyel rendelkeznek. Az amatőr versenyrendszerben lennének
elsőként iskolai versenyek, majd régiós versenyek és végül az országos döntők a Nemzeti
Sportcsarnokban. Az iskolai vívásra a KEP-es edzőknek is rálátásuk lenne.
László Dezső véleménye szerint az amatőr vívók 80 %-a csak minimálisan szeretne
versenyezni. Mi van akkor, ha nem akar továbbmenni az iskolai kereteken kívül?
Polgár Pál szerint az iskolai vívásból az egyesületekhez már csak a legtehetségesebbek
fognak bekerülni. A versenyekre a regisztráció miatt van szükség.
Csampa Zsolt elnök úr elmondta, hogy a sportágfejlesztésből van pénz az iskolai vívásra.
Véleménye szerint egy nagy rendezvény kellene az iskolai vívóknak, mely egy nagy verseny
lenne, aminek hírértéke van a média szempontjából. Egy olyan rendezvényt, ahol 1000-1200
vívó vesz részt. Ehhez kellene megtalálni a helyet és a lebonyolítás módját.
Galli Zsolt kérte, hogy a vidék legyen figyelembe véve a verseny szervezésénél, mert ez
komoly plusz költséget jelent az egyesületeknek.
Csampa Zsolt elmondta, hogy az utaztatáshoz lehet szponzorokat is találni, pl Volán.
Fontos viszont az időrend, hogy fel tudjanak érni és haza is tudjanak menni. Ennek a
szervezését meg kell kezdeni. A Syma csarnok megfelelő helyszín lehetne.
Az elnökség több tagja egyetértett a minősítők bevezetésében,
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy a minősítő anyag készen van, csak
elő kell venni.
Szetey András válogatott menedzser véleménye szerint a minősítő is jó, de az óriási
versenyt is megvalósíthatónak tartja. Olaszországban működik, ő már felvettek az olaszokkal
a kapcsolatot a lebonyolítás terén. Ez egy nem hivatalos verseny lenne, hanem egy sportág
népszerűsítő megmozdulás. Ígéretet tett, hogy megszerzi az olasz lebonyolítási formát, és
utána megnézi a szövetség, hogy mit lehet belőle átvenni.
dr. Szepesi László hozzátette, hogy a vívás akkreditált tanterve 4 vizsgát tartalmaz egy
évben. Szerinte az első vizsgát rá kell bízni a tanárra. Ehhez a tanárokat az
edzőtovábbképzésen fel kell készíteni.
Udvarhelyi Gábor szövetségi
követelményeket.

kapitány szerint

közzé kell tenni

a minősítési

További kérdés, észrevétel nem volt.
8/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a szövetség iskolai vívóprogramjára vonatkozó előterjesztést
módosítás nélkül egyhangúan elfogadta.
4.) Magyar Vívó Szövetség versenybíró képzés és továbbképzés programjának
elfogadása.
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai elektronikus úton megkapták)
Plásztán Attila a Bírák Bizottságának a vezetője elmondta, hogy az elmúlt évek
munkájának köszönhetően az elmúlt időszakban pozitív változások történtek a fegyvernemek
bíráskodásában. Egységes megjelenés, egységes bíráskodás, versenyek előtti bírói eligazítás,
pontos megjelenés a verseny kezdete előtt, vívótér lekerítése és rendjének megtartása, új
versenybírók képzése. Bíróképzés a párbajtőr szakágban jól működik, a többi szakágban is
meg kell próbálni növelni a zsűrik létszámát. Fontos feladat a nemzetközi zsűrik létszámának
növelése. A nemzetközi versenyszabályok módosítását a szövetség folyamatosan követi.
Bevezetésre került a versenybírói licence is.
Dancsházy-Nagy Tamás kérte, hogy a szabálymódosításokról azonnal kapjanak értesítést a
vezető edzők, s ne a versenyen kelljen esetleg velük szembesülniük.
Csampa Zsolt elnök kérte, hogy a szabálymódosításokat az iroda azonnal küldje ki a
szakosztályoknak, zsűriknek, edzőknek, vezetőedzőknek.
Gémesi Csaba megkérdezte, hogy a bírák bizottságának a vezetőjét, hogy elgondolkodtake a kereszt zsűrizésen, ahol a bírók gyakorlatot szerezhetnének a másik fegyvernemből is, s
így a bírák egységes halmazt képezhetnének.
Plásztán Attila elmondta, hogy igyekeznek a több fegyvernemes zsűrik menedzselését
megoldani. Tőr zsűrik párbajtőr versenyen többen szoktak bíráskodni. visszafelé már kevésbé
működik a konvenciók miatt.
Csampa Zsolt elnök úr kérte, hogy a zsűrik jelentkezése a nemzetközi vizsgákra
folyamatos legyen, s ne az utolsó pillanatban derüljenek ki. A bírói formaruha bevezetése
megvalósult, s kéri, hogy továbbra is tartsák be. A versenyszabályokat, az előírásokat a
zsűriknek be kell tartatni. (felszerelés, lap. stb). Javasolta, hogy a zsűrik továbbképzése Tatán
valósuljon meg, mégpedig fizikai erőnlét felméréssel kiegészítve.
Polgár Pál főtitkár úr a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy elkezdték a nemzetközi
versenyszabályzat komplex fordítását. Amint elkészül ki lesz küldve az egyesületeknek, és
közzé lesz téve a szövetség honlapján. Bevezetésre került a bírói licence, mely tárgyévre szól.
Véleménye szerint, aki ezt kiváltja komolyabban is veszi a munkáját.
További kérdés, észrevétel nem volt.

9/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a szövetség versenybírói képzés és továbbképzésének
programjára vonatkozó előterjesztést az alábbi kiegészítéssel egyhangúan elfogadta.
-a zsűrik továbbképzése a Tatai edzőtáborban valósuljon meg, fizikai kondicionális
erőnléti felmérés kíséretében.
5.) Magyar Vívó Szövetség innovációs programtervének elfogadása.
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai elektronikus úton megkapták)
Polgár Pál főtitkár elmondta, hogy az EMMI és a MOB a sportág innovációs terveinek
megvalósítására 60 millió Ft plusz forrást biztosít. Az előterjesztés ennek felosztására tett
javaslat. A döntés után derül ki, hogy valóban mennyit fog kapni a szövetség.
Csampa Zsolt a napirend kapcsán javasolta, hogy dr. Téglásy György keretorvossal vegye
fel az iroda a kapcsolatot annak érdekében, hogy a sportcsarnokban havonta 1 x 2 sportorvosi
rendelést tartson meghirdetve a kluboknak.
László Dezső javasolta, hogy a szövetség hozzon létre egy kép archívumot a régi
vívókról.
Csampa Zsolt kérte az irodát állítson össze egy listát az archívumba kerülendő képekről.
dr. Szepesi László az előterjesztés kapcsán megjegyezte, hogy az oktató filmek és
könyvek elkészítéséhez több időre van szükség
További kérdés, észrevétel nem volt.
10/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a Magyar Vívó Szövetség innovációs programtervét az alábbiak
szerint módosítás nélkül egyhangúan elfogadta.

Az innovációs program költségvetése
Feladat megnevezése
Innováció az MVSZ működésében
-informatikai rendszer kiépítés
Iskolai vívás további fejlesztése
Vívóeszközök kihelyezése egyesületekhez vagy iskolákhoz
Szakmai innováció, modern edzéselmélet és sportegészségügy
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok kondicionáló termének
-felszerelései
ultrahangos készülék
Mágnes ágy
izomregeneráló készülék
kamera és fényképező
Sportegészségügyi ellátás
Szakmai anyagok készítése
oktatófilmek készítése fegyvernemenként
szakkönyv készítése
képzések, továbbképzések dokumentációinak kiadása
Versenyszervezéssel összefüggő feladatok ellátását segítő eszközök
beszerzése
kordonok beszerzése (30db)

Összeg
14 000 000.- Ft
20 000 000.- Ft
10 000 000.- Ft
1 650 000.- Ft
800 000.- Ft
2 500 000.- Ft
150 000.- Ft
500 000.- Ft
4 400 000.- Ft
12 000 000.-Ft
6 000 000.-Ft
4 000 000.- Ft
2 000 000.- Ft
4 000 000.- Ft
1 000 000.- Ft

televíziók több méretben
Hangtechnikai kiegészítők, erősítők, mikrofonok, fejmikrofonok
Összesen

2 000 000.- Ft
1 000 000.- Ft
60 000 000.- Ft

6.) Javaslat a 2015. évi sportágfejlesztési maradványösszeg felosztására.
Polgár Pál főtitkár elmondta, hogy a 2015 évi egyesületek részére továbbadott
sportágfejlesztési támogatások esetében 542.397-forint maradványösszeg keletkezett. Az
MVSZ és az EMMI közötti támogatási szerződés értelmében a maradványösszeget kizárólag
az egyesületek támogatására lehet fordítani. Az javaslat szerint a maradványösszegből két
egyesület részesülne. A Csepeli Vívó Egyesület 300.000 Ft-al, a BVSC-Zugló pedig 242.397
Ft-al. Az így megítélt maradványösszeget az egyesületek vívóeszköz beszerzésre fordíthatják.
Kérdés, észrevétel nem volt.
11/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a 2015. évi egyesületek részére továbbadott Sportágfejlesztési
támogatások esetében keletkezett maradványösszeg felosztására vonatkozó előterjesztést az
alábbiak szerint egyhangúan elfogadta.
- az 542.397 Ft maradványösszegből a Csepel Vívó Egyesület 300.000 Ft, a BVSCZugló 242.397 Ft támogatásban részesül
7.) Tájékoztató a 2015. szeptember – október hónap nemzetközi versenyeiről,
kvalifikációs versenysorozat helyzetéről.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy a világbajnokság után valamennyi
fegyvernemben egy-egy kvalifikációs egyéni és csapat Világkupát rendeztek. Áprilisig még
hátra van további öt egyéni és három csapatviadal. Céljaink változatlanok, legalább egy
csapat, és így 8 egyéni induló kijutását tervezzük a Riói olimpiára. A fegyvernemeket nézve
elmondhatjuk, hogy férfi tőrben sem egyéniben, sem csapatban nem szerzünk kvalifikációt. Itt
az áprilisi európai pótselejtezőn szerezhetünk kvótát. Itt egy versenyzőnk indulhat. Női tőrben
csak egyéni versenyt rendeznek az olimpián, ahová két fő kvalifikálhatja magát. Jelen állás
szerint Mohamed Aida és Knapek Edina egyaránt esélyes a kijutásra. Férfi párbajtőrben
egyértelműen cél a csapatkvalifikáció. Jelen pillanatban nem áll kijutó helyen a csapat, de a
hátralévő versenyeken egy kimagasló eredmény, vagy három stabil, jó teljesítmény elég lehet
a Riói kvótához. Amennyiben nem sikerül, akkor egy egyéni versenyzőnk indulhat a
világranglista alapján. Női párbajtőrben Szász Emese szinte kijutó helyen, a csapat jelen állás
szerint csak bravúrral juthat ki. Férfi kardban szintén csak egyéni versenyt rendeznek.
Szilágyi Áron jelen állás szerint kijutó helyen van, mellette még Decsi Tamás esélyes a
kijutásra. Női kardban a csapat kijutásra nincs esély, Márton Anna egyéni kvalifikációja
valószínűsíthető.
Kérdés, észrevétel nem volt.
12/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a 2015. szeptember-október hónap nemzetközi versenyeiről, a
kvalifikációs versenysorozat helyzetéről szóló szövetségi kapitányi tájékoztatót egyhangúan
tudomásul vette.

8.) Javaslat Fehér Gábor kiemelt edző munkakörének módosítására.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy folyamatosan feszültség volt Pézsa
Tibor fegyvernemi vezetőedző és Fehér Gábor között. Pézsa Tibor jelezte felé, hogy női kard
válogatottnál a kadet korosztálytól a felnőtt korosztályig Gárdos Gábor és Gulácsi Ferenc
válogatott edzők munkájára számít a szezonban. Ezt ő támogatja, egyrészt mert így
valamennyi fegyvernemben 2-2 edző segíti a kadettől a felnőtt korosztályig a vezetőedző
munkáját, valamint női kardban a 2001-es serdülő korosztály rendkívül erős, és Fehér Gábor
abban az egyesületben dolgozik, amelyik ennek a korosztálynak a magját adja. Javasolta,
hogy Fehér Gábor kiemelt edző 2015 október 01-től a kadet „B” válogatott, valamint a
legjobb serdülő korosztályú vívók munkáját irányítsa.
Gémesi Csaba megkérdezte, hogy mit jelent a kadet „B” válogatott tulajdonképpen. S a
pontosítás végett megjegyezte, hogy valójában a kadet, junior válogatott zöme BVSC-s.
Csampa Zsolt javasolta, hogy a „B” megnevezés helyett „kadet és serdülő” szerepeljen a
határozatban.
Több kérdés, észrevétel nem volt.
13/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége Fehér Gábor kiemelt edző munkakörének módosításra vonatkozó
előterjesztést egyhangúan elfogadta, mely szerint Fehér Gábor a kadet válogatott, valamint a
legjobb serdülőkorú vívók munkáját irányítja válogatott edzőként.
9.) Döntés a párbajtőr utánpótlás versenyek lebonyolítási rendjéről.
(törpici-gyermek-újonc-serdülő korosztály)
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai elektronikus úton megkapták)
Dancsházy-Nagy Tamás a párbajtőr fegyvernemi bizottság vezetője elmondta, hogy az
előterjesztést a fegyvernemi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az előterjesztés
célja az MVSZ elnöksége által elfogadott verseny lebonyolításra vonatkozó szabályzatának
érvényesítése illetve a várhatóan tovább növekedő indulólétszám miatt a lebonyolítás
optimalizálása. A 2015-2016-os idényt próbaévnek tekintve javasolta az előterjesztés
elfogadását.
Csampa Zsolt kérte, hogy a nemzetközi versenyzőknek is nevezni kelljen előre
meghatározott ideig.
Polgár Pál főtitkár kérte, hogy a versenykiíráson a szövetség logó-ja legyen feltüntetve,
valamint a kiírás először a szövetség honlapján jelenjen meg és ezt követően az olimpici
honlapján.
14/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a párbajtőr utánpótlás versenyek lebonyolításának rendjére
(törpici-gyermek-újonc-serdülő) vonatkozó előterjesztést módosítás nélkül egyhangúan
elfogadta. (1/2015/9 melléklet)

10.) Tájékoztató a Testnevelési Egyetem vívó-edzőképzés beindításának tárgyában, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
(az írásbeli előterjesztést az elnökség tagjai elektronikus úton megkapták)
dr. Szepesi László elmondta, hogy a részletes írásos tájékoztatót az elnökség tajgai
megkapták. A háttérben megkezdődtek az egyeztetések az edzőképzés újraindításáról a
Testnevelési Egyetemen. Viszont csak 2017-ben tud indulni a képzés. Erre kell felkészülni, s
ebben kér segítséget a TF, hogy időben meg legyen hirdetve. Fel kell készülni szakmai,
oktatói területen a 3 éves edzőképzésre. Nem megoldott a hospitálás sem. Régen kijártak a
hallgatók a klubokhoz, ez ma megszűnt. Véleménye szerint szükség lenne egy oktató klubra
is. Az OKJ-s képzésekre szükség van az edzőképzésben, mert a TF által meghirdetett edző
továbbképzéshez szükséges végzettséggel a jelentkezők nem rendelkeznek. Többségüknek
csak középfokú végzettségük van.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy a TF nyitott az edzőképzésre, és
nagyon pozitívnak tartják a szövetség hozzáállását. Véleménye szerint egy együttműködési
szerződést kellene kötni a szövetség és az egyetem között. Ezt haladéktalanul intézni kell.
Csampa Zsolt elnök kérte, hogy térképezze fel az iroda, kit tudna beiskolázni 2016-ban
OKJ –s vívóedző képzésre. A szövetség vállalhatná a beiskolázás költségeit. Az OKJ-s
végzettséget beszámíthatóvá kell tenni a felvételibe.
László Dezső elmondta, hogy a BSU is szervez egy éves vívóoktatói képzést. Véleménye
szerint, amennyiben a szövetség támogatja a hallgatók képzését, akkor nekik is kell vállalni
bizonyos kötelezettségeket, például valamennyi ideig az iskola elvégzése után itthon kell
edzői munkát végezniük.
További kérdés, észrevétel nem volt.
15/2015/9. számú Elnökségi Határozat (9 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a Testnevelési Egyetem vívó-edzőképzés beindításával
kapcsolatos tájékoztatót az alábbi javaslatokkal egyhangúan elfogadta.
- Az MVSZ támogatja azokat, akik OKJ-s vívóedző képzésen kívánnak részt venni
- támogatottakkal tanulmányi szerződéskötés
11.) Döntés Decsi András vívóedző megbízásáról, a magyar férfi kard válogatott
felkészítésében való közreműködésében.
Polgár Pál főtitkár elmondta, Szilágy Áron jelezte a szövetségi kapitány felé, hogy Decsi
András vívóedzővel szeretné folytatni a munkát. A szövetség megbízási szerződéssel
foglalkoztatná, mint a felnőtt férfi kard válogatott felkészítését segítő edzőt.
16/2015/9. számú Elnökségi Határozat (8 igen, 1 tartózkodás Galli Zsolt)
Az MVSZ elnöksége Decsi András megbízásáról és a magyar férfi kard válogatott
felkészítésében való közreműködésére vonatkozó előterjesztést 1 tartózkodással elfogadta.
Kérdés, észrevétel nem volt.

12.) Egyebek
Csampa Zsolt elnök 2 új szponzor realizálásáról tájékoztatta az elnökséget:
-az Eximbank 12.500.000 Ft-al támogatni kívánja a Magyar Vívó Szövetséget
- A Roland Divatház egységes formaruhát fog biztosítani a versenyzőknek, az
edzőknek és a zsűriknek.

Készítette: Keresztesi Éva

……………………………………….
hitelesítő
Török Ottó

…………………………………………….
hitelesítő
László Dezső

1/2015/9 számú melléklet
Párbajtőr Utánpótlás Versenyek – Olimpici-Lebonyolítás
Gyermek versenyszámok
Kieső nélküli 1 csoportforduló ranglistája alapján
32-es tábla az 1-32. helyezettnek 10 találatra (2x3 perc);
a mezőny többi tagjának helyosztók 5 találatra (1x3 perc) a 3. csoportfordulóban.
Újonc versenyszámok
Kieső nélküli 2 csoportforduló ranglistája alapján
egyenes kieséses tábla 15 találatra (3x3 perc)
Serdülő versenyszámok
Kieső nélküli 1 csoportforduló ranglistája alapján
egyenes kieséses tábla 15 találatra (3x3 perc);
a 16-os táblán vigaszággal.
Törpici versenyszámok
Kieső nélküli 2 csoportforduló 5–6 fős csoportokban (4 találat 2 perc vívóidő).
Az első forduló ranglistája alapján a másodikban
az első nyolc kerül az első csoportba,
a mezőny többi tagja 5–6 fős csoportokban helyosztókat vív.
Versenyszámok beosztása
Első versenynap (péntek)
11.00 gyermek fiú
13.00 gyermek leány
Második versenynap (szombat)
9.00 újonc leány
9.30 törpici fiú
(13.00 megnyitó)
13.00 újonc fiú
Harmadik versenynap (vasárnap)
9.00 serdülő leány 9.30 törpici leány
13.00 serdülő fiú
– A versenyeket a Magyar Vívó Szövetség és az adott forduló rendezésére felkért egyesület
közösen rendezi meg az Olimpici Alapítvány támogatásával.
– A verseny lebonyolítása a Magyar Vívó Szövetség szabályai szerint történik.
– Az Olimpici fordulót adott idényben megrendező egyesületek a továbbiakban is egy, vagy
lehetőség esetén két versenybírót biztosítanak térítésmentesen a többi egyesület által
szervezett fordulókra.
– Az MVSZ által kiküldött négy fő versenybíró vezeti a mérkőzéseket a 16-os táblától.
– Ezentúl a külföldi klubok, tehát más nemzetek kötelesek egy fő versenybírót biztosítani,
amennyiben négy, vagy több: 4–8 fő versenyzőt neveznek egy versenyszámban, két fő
versenybírót, amennyiben 9 fő, vagy afeletti indulót neveznek egy versenyszámban. Ez
semmiképp sem klubonként, hanem nemzetenként értendő. A zsűrit biztosítani képtelen
nemzetek versenyen megjelent képviselői a szervező egyesületnek 50 EUR összeget kötelesek
fizetni.
- Az eredmények megküldése a versenyt követő hét első napján 10.00-ig megtörténik
nemcsak az eddig az MVSZ által megjelölt személyek részére, de Polgár Pár főtitkár,
valamint Dancsházy Nagy Tamás Párbajtőr Bizottsági elnök részére is. Az itt elért
eredmények az MVSZ hivatalos korosztályos ranglistájában megtekinthetőek.

