VERSENYKIÍRÁS
„VÍVÓVERSENY A NEMZETI MÚZEUMBAN, AVAGY
CSACSI KUPA 2017”
VETERÁN TŐRVÍVÓ VERSENY
A versenyen már 35 éves kortól részt lehet vnni!
IDŐPONT:

2017. SZEPTEMBER 9-e, 10.00 óra

HELYSZÍN:

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
(1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.)
Esőhelyszín ugyanott, azonos időben.
A verseny szabadtéri verseny, Az időjárás befolyásolhatja a versenyzőket. Rossz idő esetén a
verseny a Múzeum épületén belül kerül megrendezésre.
Kezdési időpontok:
2017. szeptember 9.
2017. szeptember 9.
2017. szeptember 9.
2017. szeptember 9.

09.45 óra
10.00 óra
13.00 óra
17.00 óra

ünnepélyes megnyitó
férfi tőr egyéni
női tőr egyéni
eredményhirdetés

FELSZERELÉS:
MVSZ szabályainak megfelelő védőruházat
(350 NW vívóruha + 800 NW hónaljvédő + 350 NW fejvédő, hosszú zokni, stb.)
NEVEZÉS:
A nevezéseket 2017. Szeptember 01-én 12.00 óráig várjuk. A
csak.attila@ubhazak.hu
e-mail címre.
Fontos: A jelentkezéshez egy e-mail címet, és mobil telefonszámot kérünk megadni, ahova a verseny
megrendezésével kapcsolatos üzeneteket küldjük.
A versenyen a helyszín korlátozott mérete miatt összesen maximum 100 induló indulhat férfi, és női
tőr fegyvernemben ÖSSZESEN. A nevezéseket beérkezési sorrendben regisztráljuk, igazoljuk vissza.
CSAK A VISSZAIGAZOLT NEVEZÉSEK ÉRVÉNYESEK.
A helyszínen nevezés NEM LEHETSÉGES!
Nevezhetnek az 1982. december 31-én, vagy azelőtt született vívók
NEVEZÉSI DÍJ, KÖLTSÉGEK:
Nevezési díj nagysága:
2.500.-Ft/fő
Belépő díj:
A versenyzők, kísérők, amennyiben belépnek a Nemzeti Múzeum
területére, meg kell vásárolják a mindenkor rájuk érvényes
belépőjegyet.

Nevezési díj befizetésének rendje:
A versenyzők egy összegben fizetik be a nevezési díjat, a helyszínen, legkésőbb a verseny
kezdete előtt 30 perccel.
A belépök megvásárlásának rendje:
A versenyzőkre, és edzőkre, kísérőkre a Múzeum területére történő belépés után a
Magyar Nemzeti Múzeum látogatói rendje vonatkozik. Ennek megfelelően minden
belépő meg kell vásárolja a mindenkor, rá vonatkozó árú belépőjegyet. A Múzeum
területén csak érvényes belépőjegy birtokában lehet tartózkodni. A belépőjegy
feljogosítja a látogatókat a Múzeum összes szolgáltatásának igénybevételére. A
belépőjegyekről részletes tájékoztatót itt talál: http://mnm.hu/hu/belepojegy
A belépöket a Múzeum pénztáránál lehet megvásárolni.
A Múzeumba belépőkre a Múzeum Látogatói Szabályzata vonatkozik.
LEBONYOLÍTÁS:
A rendezőség a helyszínen jelöli ki.
Előzetes terv szerint 1, vagy 2 csoportkör 5 tusra, ahol a különböző korosztályok együtt vívnak.
Utána direkt kieséses asszók vigaszág nélkül 10 tusra a veterán versenyeken megszokott módon.
JELENTKEZÉS:
A versenyszám előtt 30 perccel a főbíróknál, tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással,
(versenyzési engedély bemutatása nem kötelező)
DÍJAZÁS:
Korosztályonként: 1-3. helyezett érem, 5-8. helyezett érem,
Az eredményhirdetésnél kötelező a megjelenés.
EGYÉB:
Eredményhirdetésnél a versenyzők egyesületi melegítőben, vagy vívóruhában
kötelesek megjelenni.
ORVOS:
Jelenlétéről a rendező gondoskodik
Budapest, 2017. Március 29.
Polgár Pál
Magyar Vívó Szövetség
Főtitkár

