Békessy Béla Vívó Klub
Hungary 4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
Tel.
: +36/30/289 8451
Fax
: +36/52/535 503
E-mail : debrecenivivas@gmail.com

Békessy Béla Emlékverseny
A Békessy Béla Vívó Klub felnőtt „B” kategóriás versenyeket rendez az alábbiak szerint:

A verseny időpontja: 2017. február 11-12. és 2017. február 18-19-én.
„B” kat férfi pbt egyéni
„B” kat női pbt egyéni
„B” kat férfi pbt csapat
„B” kat női pbt csapat

2017 02. 11.
2017 02. 11.
2017 02. 12.
2017 02. 12.

10:00 óra.
14:00 óra.
10:00 óra.
14:00 óra.

„B” kat férfi tőr egyéni
„B” kat női tőr egyéni
„B” kat férfi tőr csapat
„B” kat női tőr csapat

2017 02. 18.
2017 02. 18.
2017 02. 18.
2017 02. 18.

10:00 óra.
13:00 óra.
15:00 óra.
16:00 óra.

„B” kat férfi kard egyéni
„B” kat női kard egyéni
„B” kat férfi kard csapat
„B” kat női kard csapat

2017 02. 19.
2017 02. 19.
2017 02. 19.
2017 02. 19.

10:00 óra.
13:00 óra.
15:00 óra.
16:00 óra.

Helyszín:

Debrecen, Békessy Béla Vívócentrum
Debrecen, Faraktár út 65.

Nevezés: Az MVSZ információs rendszerén keresztül.
Az induláshoz érvényes versenyzői engedély és sportorvosi igazolás szükséges!
Jelentkezés: A verseny helyszínén, a versenyszámok előtt fél órával lezárjuk a jelentkezést.
Indulhatnak: Az új szabadidős szabályok értelmében, azok a vívók, akik nem tartoznak az aktuális MVSZ által
vezetett:
- párbajtőr, felnőtt ranglista első 15, junior ranglista első 10, kadet ranglista első 5 vívói közé.
- tőr és kard, felnőtt ranglista első 10, junior ranglista első 6, kadet ranglista első 4 vívói közé.
A rendezvényen orvost biztosítunk.
Nevezési díj:

egyéni: 2500 Ft/fő

Felszerelés: Az MVSZ szabályainak megfelelő védőruházat és penge (min. 350 NW vívóruha + 800 NW
hónaljvédő + 350 NW fejvédő, hosszú zokni, stb. A pengék csak hivatalos forgalmazói márkajelzésével
ellátva használhatóak)

Debrecen, 2017. január 03.
Sporttársi üdvözlettel,

Serra György
/ügyvezető igazgató/

www.debrecenivivas.hu

