TÖREKVÉS SE
1107 BUDAPEST BIHARI U. 23.

www.torekvesvivas.hu

VERSENYKIÍRÁS
A TÖREKVÉS SE A MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ÉS AZ ALFÖLDY CSALÁD
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

„ALFÖLDY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY”
NÉVEN FELNŐTT U23 EURÓPAI NŐI TŐR EGYÉNI KÖRVERSENYT
RENDEZ

A verseny időpontja és kezdési ideje: 2016. NOVEMBER 13. 10:00 óra
A verseny helyszíne:

TÖREKVÉS SE SPORTTELEP
1107. Budapest Bihari u. 23.

A versenyen indulhatnak:

Érvényes orvosi igazolással és MVSZ valamint EFC
versenyzési engedéllyel rendelkező versenyzők, akiket
az EFC hivatalos információs rendszerén keresztül
időben a versenyt megelőzően a szövetség benevez. /a
23 év alattiak részére az EFC licence kötelező/-a 2016
évi hazai versenyzői engedélyek érvényesek/

Nevezési feltételek:

A nevezéseket 2016. 11. 03-ig kell elküldeni a
nemzetkozi.nevezes@hunfencing.hu címre. Helyszíni
nevezés nincs. Jelentkezés a verseny kezdete előtt
legkésőbb 30 perccel a főbíráknál, érvényes tagsági
igazolvánnyal, érvényes sportorvosi engedéllyel és
versenyzési engedéllyel.

Nevezési díj:

hazai versenyzőknek 2.500 Ft/fő,
külföldieknek 10 EUR

Orvosi ügyelet:

A Rendezőség biztosítja

Díjazás:

A döntők résztvevői éremdíjazásban részesülnek.

Információ:

Nagy József: 30/3646-508

INVITATION
On behalf of the Hungarian Fencing Federation together with Törekvés SE Club and the Alföldy’s Family
we have the great pleasure to invite you for the
U23 European Circuit and women’s foil competition
in memoriam Mr. László Alföldy.

Date of the competition: 13th November, 2016, 10:00 am
Place of the competition: Törekvés SE; Budapest, Hungary 1107, Bihari út 23.
Participants: fencers from Hungary according to HFF rules and foreign fencers
Entries: all fencers must be entered through EFC web site (http://www.eurofencing.info) by their
national fencing federations. Fencers aged under 23 should be in possession of valid EFC license
2016/2017. Fencers aged over 23 must only be registered with the EFC.
Deadline: According to rules of registration of European Confederation
Entry fee: 10 euro / fencer
Formula: according to FIE JWC rules. However, DT of the tournament is entitled to adopt modifications
on the spot.
Referees:
1 - 4 fencers no obligation to provide a referee
4 – 8 one (1) referee
8 or more two (2) referees
The fine is 15o euro for not presenting a referee. The referees have to be nominated with the
registration of the fencers.
Timetable:

8:30 Sports hall opening
9:00-9:30 Entry fee payment
9:30 Fencer’s confirmation
10:00 Start of the competition (poules)

