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VERSENYKIÍRÁS
A Villa Complov Sport Club a PTE-PEAC Vívószakosztály együttműködésével megrendezi a

Rati Komló Kupa - Gaál Csaba Emlékverseny
B kategóriás felnőtt párbajtőrvívó, valamint újonc kard- és párbajtőrvívó viadalt.
A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása, valamint a sportág népszerűsítése.
Helyszín:
Gagarin Általános Iskola sportcsarnoka
7300 Komló, Bányász utca 1. (a 2014 előtti navigációkban Fürst Sándor utca)
Időpont:
2019. január 19. szombat
10.00 B kategóriás felnőtt férfi párbajtőr
13.00 B kategóriás felnőtt női párbajtőr
2019. január 20. vasárnap
10.00 újonc fiú párbajtőr
11.00 újonc leány kard
13.00 újonc fiú kard
14.00 újonc leány párbajtőr
Résztvevők:
Érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező vívók, akiket egyesületük
az MVSz rendszerén keresztül benevez. Az újonc versenyszámokban 2005-ben és később
született vívók vehetnek részt. A felnőtt B kategóriás versenyen nem indulhatnak a felnőtt
ranglista 1-15., a junior ranglista 1-10. és a kadét ranglista 1-5. helyezettjei.
Nevezési díj:
2500 Ft/fő, helyszíni nevezés nincs!
Lebonyolítás:
Csoportkör, amelyből mindenki továbbjut. Utána tábla 15 találatra, egyenes kieséses
rendszerben.
Díjazás:
A verseny I-VIII. helyezettjei éremdíjazásban, az I. helyezettek kupadíjazásban részesülnek. A
helyezettek részére különdíjak is várhatók.

Egyéb tudnivalók:
 800 N-os (FIE) hónaljvédő használata kötelező.
 A felnőtt versenyen 1600 N-os (FIE) fejvéd használata kötelező.
 Az induláshoz szükséges érvényes (kitöltött, lebélyegzett) egyesületi tagsági könyv,
versenyengedély, valamint érvényes sportorvosi igazolás.
 Előnevezés szükséges az MVSz rendszerén keresztül, 2019. január 17-én 12.00 óráig.
A helyszíni nevezést a verseny kezdete előtt egy órával lehet megkezdeni. A nevezést
30 perccel a verseny kezdete előtt a DT lezárja.
 Orvos jelenlétéről a rendezőség gondoskodik.
 Az öltözőben hagyott vagy a helyszínen elhagyott tárgyakért a rendezőség nem vállal
felelősséget!
 A pástok közelében csak az éppen versenyző vívók, edzőik és a versenybírók
tartózkodhatnak. Más kísérők a terem fennmaradó részében és a galériáról
követhetik az eseményeket.
 A teremben tűsarkú cipőben tartózkodni tilos!
További információ:
Csontos Gergely +36209313290

