VERSENYKIÍRÁS
JUNIOR KARD VÍVÓ
MAGYAR BAJNOKSÁG
2017.
IDŐPONT:

2017. JANUÁR 21-22.

HELYSZÍN: GEREVICH ALADÁR SPORTCSARNOK
(1146 Budapest Istvánmezei u. 3-5.)
Időpontok:
2017. január 21.
2017. január 21.

10.00 óra
14.30 óra

férfi kard egyéni
női kard egyéni

2017. január 22.
2017. január 22.

9.00 óra
12.00 óra

férfi kardcsapat
női kardcsapat

FELSZERELÉS:
MVSZ szabályainak megfelelő védőruházat
(350 NW vívóruha + 800 NW hónaljvédő + 350 NW fejvédő, hosszú zokni, stb.)
NEVEZÉS:
Az egyéni versenyszámoknál a nevezéseket 2017. január 20-án 12.00 óráig kell az MVSZ
információs rendszerén keresztül regisztrálni. (a 2016 évben kiváltott éves és féléves
engedélyek 2017. 01. 31-ig érvényesek)
A helyszíni nevezés nem lehetséges!
A csapatversenyre nevezni, 2017. január 21-én 15.00 óráig lehet a verseny főbírójánál.
Csapatversenyen egy egyesület két csapatot nevezhet.
A csapatban nevezhető versenyzők száma: 4 fő
NEVEZÉSI DÍJ:
Egyéni versenyszámoknál:
Csapat versenyszámoknál:
 Egy csapat indítása esetén
 2 csapat indítása esetén

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

Nevezési díj befizetésének rendje:
Az egyesület képviselője egy összegben fizeti be a nevezési díjat, az induló versenyzők
után, legkésőbb a verseny kezdete előtt 30 perccel.

LEBONYOLÍTÁS:
Egyéni versenyszámoknál:
Egy forduló, utána direkt kieséses tábla.
Az egyéni versenyeken a csoportbeosztás a 2016-2017-es junior 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 a 2017. évi egyéni junior bajnokság végeredménye alapján kerül kialakításra.
A csapatversenyre nevezett versenyzők közül (maximális létszám 4 fő, minimális létszám, 3
fő) a legjobb 3 sportoló egyéni versenyen elért helyezése kerül összesítésre. Ez alapján
történik a csapatok rangsorolása.
Abban az esetben, ha olyan versenyző/zők indul/indulnak a csapatbajnokságon, aki/akik az
egyéni bajnokságon nem indultak, azok a versenyzők, az egyéni versenyen elért utolsó
helyezés utáni következő páratlan számmal rangsorolódnak mindannyian.
Pontegyenlőség esetén a legalacsonyabb pontszámmal rendelkező versenyző csapata kerül
előre, ha ez azonos, akkor a második legalacsonyabb pontszám rangsorol.
JELENTKEZÉS:
A versenyszám előtt 30 perccel a főbíróknál, tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi
igazolással.
(versenyzési engedély bemutatása nem kötelező)
DÍJAZÁS:
Egyéni számoknál: 1-3. helyezett kupa és érem, 5-8. helyezett érem,
Csapat számoknál: 1-3. helyezett csapat kupa és éremdíjazás.
Az eredményhirdetésnél kötelező a megjelenés.
EGYÉB:
Eredményhirdetésnél a versenyzők egyesületi melegítőben, vagy vívóruhában
kötelesek megjelenni.
ORVOS:
Jelenlétéről a rendező gondoskodik
Budapest, 2017. január 02.
Polgár Pál
Magyar Vívó Szövetség
főtitkár

