VERSENYKIÍRÁS
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A verseny megnevezése:

2017. évi UTÁNPÓTLÁS VÍDÉK BAJNOKSÁG

férfi-női kard egyéni és csapatverseny
"BUCSY BALÁZS" emlékverseny.
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A verseny helye és ideje :
Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola tornacsarnoka
(8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.)
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A bajnokság rendezője :
A Magyar Vívó Szövetség megbízása alapján a veszprémi
Dózsavárosi Diáksport Egyesület és a Györgyi Dénes Általános Iskola,
Balatonalmádi város önkormányzata támogatásával.
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Résztvevők: a vidéki vívószakosztályok érvényes tagsági igazolvánnyal, és a korosztálynak
megfelelő sportorvosi igazolással rendelkező,2000. január 01.és utána született versenyzői.

2017.szeptember 09 (szombat)

Korosztályok:
(A bajnokság 2007 tavaszi idényéről elhalasztott verseny,korosztályok évjáratai ennek megfelelőek)
Bambi:2005.01.01. és utána (3-as penge) Serdülő: 2002.01.01. és utána születettek.
Gyermek:2004.01.01. és utána
Kadet: 2000.01.01 és utána születettek.
Újonc : : 2003.01.01. és utána születettek.
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A verseny célja :Megemlékezés Bucsy Balázsról, Balatonalmádi város korán elhunyt kiváló
sportolójáról, testnevelőjéről és edzőjéről. és a korosztályok vidékbajnoki címeinek eldöntése.
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Nevezés: A jelentkezés a kiírt kezdési időpont előtt 30 perccel lezárul.
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Versenyszámok: Férfi és női kard,egyéni és csapatszámokban.
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Részletes műsor:
Szeptember 09.(szombat) 09.00 MEGNYÍTÓ, utána
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09.00 Bambi férfi kard 09.00 Újonc női kard
12.00 Bambi női kard 12.00 Újonc férfi kard
14.00 Kadet női kard
A csapatversenyek az egyéni számok döntői után kerülnek sorra.
Költségek: a rendezés költségei a rendezőt, a részvételi költségek a résztvevőket terhelik.
Nevezési díj:2500 Ft /fő( több versenyszámban + 1.000Ft), 6000 Ft/csapat (2 csapat 9.000 Ft)
Nevezés. Az MVSZ információs felületén a versenyt megelőző napig.
Az indulás feltétele érvényes versenyzési és sportorvosi engedély. 800 N hónaljvédő kötelező
2005.január 01.és utána születettek (korosztályukban) csak 3-as pengét használhatnak.
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Versenyszabályok: a MVSZ versenyszabályai, a MVSZ előírásai és a jelen kiírásban foglaltak
érvényesek .

Lebonyolítás: indulók számától függően, a főbíró döntése alapján.
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Díjazás: az egyéni bajnokságok győztesei tárgy, I-VIII helyezettei és az I-III helyezett csapatok tagjai
érem,(3+1 fő) díjazásban,az induló. csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
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Egyéb: Orvos jelenlétéről, mentőládáról a rendező gondoskodik.
A verseny helyszínén (és az intézmény teljes területén) a dohányzás tilos !
A terembe belépni, csak az öltözőben felvett tiszta sportcipőben szabad!!!
Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget!
A verseny helyszínén büfé működik.
Veszprém, 2017.JULIUS 12.

Kocsis Miklós, elnök (36 70 2188956)

