Tájékoztató
a Magyar Vívó Szövetség szervezésében megrendezésre kerülő
Országos Diákolimpiához
Tisztelt Résztvevők!
A Magyar Vívó Szövetség szervezésében első ízben kerül sor összevontan az Országos
Diákolimpia küzdelmeire.
A következőkben a legfontosabb információkat ismertetjük.
Helyszín:
BOK Csarnok (volt SYMA csarnok) ’A’ és ’C’csarnok
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Időpontok
Országos Diákolimpia egyéni versenyek
Országos Diákolimpia csapatversenyek

2017. április 28. 9:00-tól
2017. április 29. 9:00-tól

Egyéni és csapatversenyek időrendje mindkét napon:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fegyvernem
Férfi párbajtőr (I-VI. korcsoport)
Női kard (I-VI. korcsoport)
Női tőr (I-VI. korcsoport)
Női párbajtőr (I-VI. korcsoport)
Férfi kard (I-VI. korcsoport)
Férfi tőr (I-VI. korcsoport)

Kezdés időpontja
9:00
9:00
9:00
10:30
10:30
10:30

Lebonyolítás:

I-III. korcsoport 10 tusra, IV-VI. korcsoport 15 tusra, vív.

Regisztráció, jelentkezés
Diákolimpia
A versenyszám kezdési időpontja előtt legkésőbb 30 perccel szükséges jelentkezni. A
jelentkezésnél a vívónak igazolni kell magát (személyi igazolvány, diákigazolvány), valamint
be kell mutatni a versenyzéshez szükséges orvosi igazolást. Ez a következők szerint történhet:
- sportorvosi igazolás,
- tagsági könyv bemutatása,
- iskolaorvosi igazolás,
- háziorvosi igazolás

A lebonyolítás rendje:
A megadott kezdési időpontokban az adott fegyvernem minden korcsoportja számára
megkezdődnek a küzdelmek. Ezt követően a lebonyolítás folyamatos.
Az I., II. és III. korcsoport versenyzői 10 tusra, míg a IV., V. és VI. korcsoport 15 találatig
tartó asszókat vív.
A csapatverseny esetében a mérkőzések 45 találatig tartanak, a kiemelés az egyéni
versenyben elért helyezés alapján történik, direkt kieséses táblával. A csapatversenyben a
helyosztókat természetesen levívják.
Egyéb információk:
Ruhatár
A rendezvény ideje alatt a résztvevőknek ruhatárat biztosítunk. Az épületben három ruhatár áll
rendelkezésre. Kettő a szoborpark felőli (parkoló oldani) bejáratnál, egy pedig a Dózsa György
út felöl. A ruhatár bilétás rend szerint működik. Kérjük, különösen figyeljenek arra, hogy a
sorszámozott biléta ne vesszen el, ellenkező esetben a megőrzött értékek átvétele nehézségekbe
ütközik.
Parkolás
Parkolás a BOK Csarnok szoborpark felőli bejárata előtt lehetséges (az Ifjúság útja felől
közelíthető meg). Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a Dózsa György úton a járdán NE parkoljanak.

A csoportbeosztásokat 2017. április 26-án a Magyar Vívó Szövetség
honlapján tesszük közzé!

