VERSENYKIÍRÁS
JUNIOR VÍVÓ
MAGYAR BAJNOKSÁG
2019.
IDŐPONT:

2019. JANUÁR 25-26-27.

HELYSZÍN:

GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK
(1146. Budapest, Istvánmezei u. 3-5.)

IDŐREND:
Fegyvernem, idő, terembeosztás.
Selejtező a 32-es tábláig:

2019. JANUÁR 25., PÉNTEK
Időpont

Fegyvernem

Forduló

12:00
15:00

Férfi párbajtőr
Női párbajtőr

csoport, T-128, T-64
csoport, T-128, T-64

32-es táblától a döntőig (1-2. hely):

2019. JANUÁR 26., SZOMBAT
Időpont

Fegyvernem

Forduló

08:30

Férfi tőr

csoport, T-64

09:00

Férfi kard

csoport, T-64

11:00

Női kard

csoport, T-64

12:00

Női tőr

csoport, T-64

12:00

Férfi párbajtőr

T-32

13:00

Női párbajtőr

T-32

EGYÉNI DÖNTŐK
Férfi kard

13:00

Férfi tőr

14:10

Női kard

14:50

Férfi párbajtőr

15:50

Női párbajtőr

16:10

Női tőr

16:30

JUNIOR MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG

2019. JANUÁR 27.,
VASÁRNAP
Időpont

Fegyvernem

09:00
09:00
09:00
12:00
12:00
12:30

Férfi párbajtőrcsapat
Férfi tőrcsapat
Férfi kardcsapat
Női tőrcsapat
Női párbajtőrcsapat
Női kardcsapat

CSAPAT DÖNTŐK
Időpont

Fegyvernem

12:00
12:40
14:00
15:00
15:40
16:40

Férfi kardcsapat
Férfi tőrcsapat
Férfi párbajtőrcsapat
Női kardcsapat
Női tőrcsapat
Női párbajtőrcsapat

A Magyar Bajnokságon a csapatok 1-16. helyezésig az összes helyosztó mérkőzést
levívják.

FELSZERELÉS:
MVSZ szabályainak megfelelő védőruházat
Vívóruha (350N ajánlott a 800N)
Mellvéd – női tőrben kötelező, FIE által jóváhagyott
Hónaljvédő (800N)
Fejvéd (1600N + FIE által jóváhagyott pánt)
Penge (5-ös)
NEVEZÉS:
Az egyéni és csapat versenyszámoknál a nevezéseket 2019. január 21. (hétfő) 12.00 óráig
kell az MVSZ információs rendszerén keresztül regisztrálni. A megadott határidőn túl
további nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
A helyszíni nevezés nem lehetséges! Egyéni versenyen csak magyar állampolgár indulhat,
csapatversenyen csak magyar klub által leigazolt külföldi versenyző indulhat.
Csapatversenyen egy egyesület két csapatot nevezhet.

A csapatban nevezhető versenyzők száma: 4 fő
Az MVSZ egyszeri indulási engedélyt ad ki azok részére, akik nem rendelkeznek versenyzési
engedéllyel. (egyszeri versenyzési engedély ára: 3.000.-Ft/fő)

Egyéni versenyszámoknál:
Csapat versenyszámoknál:
• egy csapat indítása esetén
• 2 csapat indítása esetén

NEVEZÉSI DÍJ
2.500.-Ft/fő
8.000.-Ft/ csapat,
12.000.-Ft/2 csapat.

Nevezési díj befizetésének rendje és időpontjai:

Az egyesület képviselője egy összegben fizeti be a nevezési díjat, az
induló versenyzők után, legkésőbb a verseny kezdete előtt 45 perccel.

LEBONYOLÍTÁS
Egyéni versenyszámoknál:
FIE Junior VK versenyszabályai szerint. Egy csoportkört követőendirekt kieséses tábla.
Az egyéni versenyeken a csoportbeosztás az aktuális válogatási ranglista alapján kerül
kialakításra.
A pont nélküli versenyzők esetében a további rangsort a kadet, majd a serdülő ranglistán
elfoglalt helyezés adja. A pontnélküli, ranglistán nem szereplő versenyzők között sorsolás
dönt.
Csapatversenyszámoknál:
Direkt kiesés. (FIE szabály szerint)
A csapatverseny az aktuális Magyar Kupa ranglista alapján kerül kialakításra.
A csapatversenyre nevezett versenyzők közül (maximális létszám 4 fő, minimális létszám, 3
fő)
A csapattagok megnevezését és összeállítását az egyéni verseny negyeddöntőjéig kell
véglegesíteni.

JELENTKEZÉS
A versenyszám előtt 45 perccel a főbíróknál, tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással.

DÍJAZÁS
A döntőbe jutott versenyzők kupa és éremdíjazásban részesülnek.
A döntőbe jutott versenyzőknek egyesületi melegítőben kötelező a megjelenés (alsó, felső).
Egyéni számoknál: 1-3. helyezett kupa és érem, 5-8. helyezett éremdíjazás
Csapat számoknál: 1-3. helyezett csapat kupa és éremdíjazás

ORVOS
A rendező biztosítja.

Budapest, 2019. január 10.
Boczkó Gábor
sportigazgató
Magyar Vívó Szövetség

