SZENT GYÖRGY VÍVÓ EGYESÜLET
2500 Esztergom, Imaház u. 10.
Tel: +36 30 456 0197

II. Balassi Kupa
vívóverseny
Esztergom, 2017. február 25-26.
Balassi Bálint a magyar nyelvű irodalom első kiemelkedő költője, törökverő nemes. Esztergom 1594. évi
ostromakor egy gyalogos roham közben egy szakállas ágyú golyója mindkét combját elroncsolta. Orvosi
gondatlanság miatt vérmérgezésben hunyt el. Hazafiassága és magyar költészete előtt tisztelgünk Bálint
napjához kapcsolódóan hagyományteremtő vívóversenyünkkel Esztergomban, ahol életét befejezte.
A verseny helyszíne:

Pézsa Tibor Városi Sportcsarnok
2500 Esztergom, Helischer József u. 5.

A versenyek időpontjai:

2017. 02. 25.:
szombat

10:00
11:00
13:00
14:00

újonc fiú tőr egyéni
bambi leány kard egyéni
újonc leány tőr egyéni
bambi fiú kard egyéni

2017. 02. 26.:
vasárnap

9:00
10:00
12:00
13:00

bambi fiú tőr egyéni
újonc leány kard egyéni
bambi leány tőr egyéni
újonc fiú kard egyéni

Az újonc tőr versenyek a Fülöp Mihály versenysorozat keretében kerülnek megrendezésre.
Az indulás feltételei:

Az újonc versenyeken indulhatnak azok a versenyzők, akik 2003. január
1. után születettek, és érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.
A bambi versenyeken indulhatnak azok a versenyzők, 2005. január 1. után
születtek, és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
A korosztály szerinti előírt érvényes versenyzési engedély kötelező.

Nevezés:

Az MVSZ hivatalos információs rendszerén keresztül a versenyt megelőző
péntek 12 óráig lehet nevezni.

Jelentkezés:

A benevezett versenyzők a verseny kezdete előtt legkésőbb 30 perccel a
főbíráknál kötelesek jelentkezni.

Lebonyolítás:

Az MVSZ szabályait figyelembe véve a főbíró döntése szerint egy vagy két
forduló körmérkőzés és direkt kieséses tábla.

Nevezési díj:

2.500.- Ft/fő; külföldieknek 10 EUR

Orvos:

A rendező biztosítja.

Díjazás:

A döntők 8-8 résztvevője éremdíjazásban részesül.
A dobogósok érem- és kupadíjazásban részesülnek.

Információ:

Szent György Vívó Egyesület: +36 30 456 0197;
molnar.bela@szentgyorgy.sport.hu

Esztergom, 2017. január 12.
Molnár Béla
szakosztályvezető
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SZENT GYÖRGY VÍVÓ EGYESÜLET
2500 Esztergom, Imaház u. 10.
Tel: +36 30 456 0197

A verseny helyszínének megközelítése:

Budapest felől Esztergomot a 10-es, a 111-es, a 11-es úton lehet megközelíteni.
Szlovákia felől a Mária Valéria hídon lehet Esztergomba átjönni, majd a híd alatt visszakanyarodva balra
lesz a Gőzhajó utca a verseny helyszínével.
Győr felől a 10, a 117-es, majd a 11-es úton lehet a városba érni.

A 11-es úton a városba érve az első körforgalomnál a balra kell kanyarodni az Árok utcára, amely a Dunánál
élesen jobbra kanyarodik Ezen végig haladva a Szalma csárda után jobbra nyílik a Gőzhajó utca. Ennek a
jobb oldalán található a Pézsa Tibor Sportcsarnok.
A távolról érkezőknek igény szerint szállást is foglalunk. Érdeklődés a +36 30 456 0197 telefonon, vagy a
molnar.bela@szentgyorgy.sport.hu e-mail címen.
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