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Versenykiírás
BUDAPEST és környéke PÁRBAJTŐR DIÁKBAJNOKSÁG
I., II., III., IV., KORCSOPORT

1. A verseny célja:
•

Az utánpótlás-nevelés és a kiválasztás lehetőségeinek bővítése.

•

A vívósport iskolai kereteken belüli népszerűsítése.

•

A tanév "Budapesti Diákbajnoka" cím és helyezések odaítélése.

2. A verseny rendezője:
a Magyar Vívó Szövetség megbízásából a
Diadal Úti Általános Iskola Budapest XVII kerület.
3. A verseny helye és ideje:
Diadal Úti Általános Iskola. Budapest 1172
Diadal út 43-49
2019.február 16. szombat
9 óra III. korcsoport fiú párbajtőr
11 óra III korcsoport lány párbajtőr
13 óra IV korcsoport fiú párbajtőr
2019.február 17. vasárnap
9 óra IV korcsoport lány párbajtőr
11.óra I-II korcsoport fiú párbajtőr
13 óra I-II korcsoport lány párbajtőr
4. A verseny résztvevői:
•
•

Magyarország oktatási intézményeinek azon tanulói, akik 2017/2018. tanév kezdetéig
beiratkoztak az oktatási intézménybe, és a verseny időpontjában az iskola tanulói.
Továbbá a korcsoportnak megfelelő versenyzők, akik rendelkeznek érvényes orvosi
igazolással, és határidőig benevezik őket.

•

Versenyzési engedély nem szükséges!

5. Korcsoportok:
•

I. korcsoport: 2010-ben és utána születettek

•

II. korcsoport: 2008-2009-ben születettek

•

III. korcsoport: 2006-2007-ben születettek

•

IV. korcsoport: 2004-2005-ban születettek

•

MVSZ döntés alapján az egyéni versenyszámokban is van lehetőség felversenyzésre (

6. Nevezés:
•

Nevezés: Tagsági könyv (kékkönyv) ,ha nincs akkor szükséges az EGYÉNI
NEVEZÉSI LAP diák olimpiára ,amelyre az orvosi igazolàst kell tenni.
Nevezési határidő: 2019.február 13-ig kell elküldeni a következő címre: Email budaiistvan1@freemail.hu cím: Budapest 1172 Diadal út 43-49

•

Helyszíni nevezés nincs! Csak előzetes nevezéseket fogadunk el!

•

Nevezési díj: egyéniben 2000.- Ft/fő,

•

Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt fél órával, orvosi igazolással,
diákigazolvánnyal és a nevezési díj befizetésével.

7. A verseny díjazása:
I-VIII. helyezett egyéni versenyzők érem,
8. A verseny lebonyolítása:
•

MVSZ szabályai szerint

•

I.- II összevont . korcsoportban végig körmérkőzéses rendszerben (nullás penge
kötelező!)

•

III., IV. korcsoportban egy körforduló után direkt kieséses táblán.

•

Az indulók száma alapján a verseny főbírája módosíthatja a lebonyolítást a helyszínen.

9. A verseny költségei:
A rendezés költségeit a rendezők biztosítják,
A résztvevők költségeiket maguk viselik.
Információ:
Budai István 06 20 9945050 e-mail.
budaiistvan1@freemail.hu

