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VERSENYKIÍRÁS  

  

  
  

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. és az Olimpici KHA  a 

Magyar Vívó Szövetség megbízásából megrendezi az   

  

OLIMPICI Grand Prix  

GYERMEK–ÚJONC–SERDÜLŐ leány és fiú párbajtőr vívóversenyt  

egyéni versenyszámokban, melyre tisztelettel meghívja az Önök versenyzőit, vívóklubjuk edzőit.   

FIGYELEM! 

ZÁRTKAPUS VERSENY! 

  

TOVÁBBÁ TÖRPICI VERSENYSZÁM NINCS!  
  

MINDEN VERSENYZŐ CSAK A SAJÁT KOROSZTÁLYÁBAN 

INDULHAT!  

  

*A versenyen az MVSZ elnöksége által elfogadott 1/2020/08.17 számú határozatnak  megfelelő 

egészségügyi szabályzat betartása kötelező.  

  

**A versenyen való indulás az MVSZ elnöksége által elfogadott 4/2020/09.21 számú határozatnak 

megfelelő szabályozás alapján.  

  

A vidéki egyesületek, sportolók a hazatérési igazolást a főbírónál tudják átvenni a verseny ideje 
alatt!  
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Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek:  

• a védőtávolságot be kell tartani  

• kötelező a maszk viselése a zárt terekben minden, a helyszínen jelen lévő személy számára, kivéve 

a páston versenyzők részére, a mérkőzés ideje alatt.  

Amennyiben a versenyző/edző a maszk viselésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy a versenyző és a 

csapat büntetéssel, akár kizárással is sújtható, valamint a szabályt megszegő személy a verseny 

helyszínének elhagyására köteles. Ismétlődő esetben az egyesület büntetéssel sújtható. A kizárás az adott 

eseményre vonatkozik. A helyszínen a verseny ideje alatt kizárólag a versenyzők, edzők, egészségügyi 

személyzet, bírók, valamint a közreműködő személyek tartózkodhatnak. Amennyiben a versenyző 

hozzátartozója/kísérője a verseny helyszínén tartózkodik, úgy mind a versenyző, mind a versenyző klubja 

büntetéssel, akár kizárással is sújtható.  

  

A verseny helyszíne:  B. Nagy Pál Sportcsarnok  

Szolnok, Véső úti Sportközpont  

A verseny résztvevői:  

Gyermek korosztályban a 2008. évben, vagy az után születettek (nincs alsó korhatár!)  

Újonc korosztályban 2007. évben születettek  

Serdülő korosztályban a 2006. évben születettek  

  

   

A versenyek időpontja:    

2021. február 19. péntek   gyermek fiú  11.00   gyermek leány  14.00  

2021. február 20. szombat   újonc fiú  10.00   újonc leány   13.00  

2021. február 21. vasárnap   serdülő fiú  10.00   serdülő leány  12.00  

 

Nevezési díj: 2500 Ft/fő versenyszámonként  

Nevezési határidő: 2021. február 18. csütörtök 12.00  

 

A versenyre jelentkezés alapfeltételei  

Csak azon versenyzők helyszíni jelentkezése érvényes, akik előzőleg feljelentkeznek online a versenyre az 

MVSZ információs rendszerében! Edzői regisztráció is szükséges! Részletek: www.hunfencing.hu   

http://www.hunfencing.hu/
http://www.hunfencing.hu/
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FIGYELEM!   

  

A versenyre a klub nyilatkozat kitöltésével nevezheti versenyzőit, melyet előzetesen meg kell küldeni 

a Magyar Vívó Szövetség részére.  

  

A klubnak nyilatkoznia kell arról, hogy az általa indított versenyzők egészségesek, valamint arról, 

hogy a versenyt megelőző két hétben nem tartózkodtak külföldön. Amennyiben valamely versenyző a 

versenyt megelőző két hétben külföldön tartózkodott, úgy köteles a klubja részére az egészségügyi 

előírásoknak megfelelően 2 db negatív tesztet bemutatni. Továbbiakban a klub felelőssége a 

versenyzők egészségügyi állapotának elsődleges ellenőrzése, a versenyző (kiskorú esetén gondviselő) 

erre irányuló nyilatkozatának beszerzése.  

  

A nevezéshez az online jelentkezésen túl helyszíni regisztráció szükséges teljesen kitöltött, lebélyegzett, 

tehát érvényes tagsági igazolvánnyal, valamint érvényes sportorvosi igazolással. A helyszíni jelentkezés 

kizárólag egyesületenként történik egyéni jelentkezés nem lehetséges! A jelentkezéseket a DT a 

versenyszámok kezdete előtt 30 perccel lezárja! A DT-nek jogában áll a késők jelentkezését elutasítani!  

  

  

Lebonyolítás  

A Magyar Vívó Szövetség általános szabályai szerint, az Olimpici GP saját versenyrendszerében. A 

DT az indulólétszám függvényében a lebonyolítást megváltoztathatja közvetlenül a verseny kezdete 

előtt!  

Gyermek versenyszámok  

1 csoportforduló ranglistája alapján 128-as direkt tábla az 1–128. helyezettnek 10 találatra (2×3 perc); a 129től 

rangsorolt vívók kiesnek.  

  

Újonc versenyszámok  

Kieső nélküli 1 csoportforduló ranglistája alapján direkt tábla 15 találatra (3×3 perc).  

  

  

Serdülő versenyszámok  

1 csoportforduló ranglistája alapján 20% kieső; direkt tábla 15 találatra (3×3 perc)  
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Felszerelés, biztonság – A versenyzők felszerelésének meg kell felelnie az MVSZ biztonsági 

előírásainak! KÖTELEZŐ a minimum 800 NW jelzésű, átszakadás ellen védelmet biztosító 

hónaljvédő, 350 NW jelzésű vívóruha, 350 NW jelzésű fejvéd viselése minden korosztálynak.  

– A versenyen FEJVÉD-hitelesítést tartunk! Az egyesületek fordítsanak nagy figyelmet a 

legfontosabb védőfelszerelésre: a fejvédeket szakember ellenőrizze! Az egyesületek hozzanak 

tartalékmaszkot, hogy egy előforduló komolyabb maszksérülés esetén legyen cserefelszerelésük. A 

FIE-szabály: „Amennyiben a fejvéd az előírásoknak nem megfelelő, úgy azt szemmel láthatóan 

használhatatlanná teszi az ellenőrzést végző személy az érintett vívó és/vagy csapatkapitánya 

jelenlétében.”  

– Az ijesztő mintázatú fejvéd nem megengedett! Egyedi festés csak az MVSZ írásos engedélyével 

használható!   

– A küzdőtéren a pástok közelében csak az éppen vívó versenyzők, valamint versenybírók és edzők 

tartózkodhatnak!  

– Orvos jelenlétéről a rendezőség gondoskodik.  

– Az öltözőben hagyott, vagy a csarnokban elhagyott tárgyakért, felszerelésért a rendezőség nem vállal 

felelősséget!  

  

  

Díjazás  

Minden versenyszámban az első nyolc helyezett éremdíjazásban részesül. Emellett az 

Olimpici díjazási rendszerének megfelelően különdíjakra is lehet számítani!  

  

  

Versenybírók  

Az Olimpici GP egyes fordulóit az adott idényben megrendező egyesületek a továbbiakban is egy, 

lehetőség esetén két versenybírót biztosítanak térítésmentesen a többi rendező egyesület által 

szervezett fordulókra. A gyermek, újonc és serdülő versenyszámok mérkőzéseit a 16-os táblától 

kizárólag az MVSZ által kiküldött négy, fő versenybíró vezetheti.  

  



  

Olimpici Közhasznú Alapítvány 

7621 Pécs, Rákóczi út 39/D. 

11731001-20130477 olimpicigp@gmail.com 

    

  

* Az általános védelmi intézkedéseknek megfelelően minden résztvevő személynek 

- a védőtávolságot be kell tartani  

- Kötelező az orvosi maszk viselése a zárt terekben minden, a helyszínen jelen lévő személy számára, kivéve 

a páston versenyzők részére, a mérkőzés ideje alatt.   

A kötelező maszkviselésre vonatkozóan a versenyrendező szigorúbb rendelkezést hozhat. Amennyiben a 

versenyző/edző a maszk viselésére vonatkozó szabályokat megszegi, úgy a versenyző és az egyesület 

büntetéssel, akár kizárással is súlytható, valamint a szabályt megszegő személy a verseny helyszínének 

elhagyására köteles.   

Minden megrendezésre kerülő verseny nézők nélkül megtartandó sportesemény. A helyszínen a verseny 

ideje alatt kizárólag a versenyzők, edzők, egészségügyi személyzet, bírók, valamint a közreműködő 

személyek tartózkodhatnak. Amennyiben a versenyző hozzátartozója/kísérője a helyszínen tartózkodik, úgy 

mind a versenyző, mind a versenyző klubja büntetéssel, akár kizárással is súlytható. 

A versenyrendező köteles a technikai személyzet számára eligazítást a „zárt kapus” verseny lebonyolításának 

szabályairól. A versenyrendezőnek a szabályok betartását folyamatosan ellenőriznie kell.  

  

A versenyre a klub a lenti nyilatkozat elfogadását követően nevezheti versenyzőit:  

A klubnak minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy az általa indított versenyzők egészségesek, valamint 

arról, hogy a versenyt megelőző két hétben nem tartózkodtak külföldi országban. Amennyiben valamely 

versenyző a versenyt megelőző két hétben külföldön tartózkodott, úgy köteles a klubja részére az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően 2 db negatív tesztet bemutatni. Továbbiakban a klub felelőssége a 

versenyzők egészségügyi állapotának elsődleges ellenőrzése. 

A verseny rendezője kiemelt figyelmet kell fordítson a beléptetésre, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti 

testhőmérséklettel rendelkező versenyző engedhető be a létesítménybe) öltözők, mosdók, zuhanyzók, közös 

helyiségek higiéniai állapotára. A mosdókban előírás a szappan és papír kéztörlő folyamatos biztosítása a 

verseny ideje alatt, illetve bárki által hozzáférhető kézfertőtlenítő kihelyezése a közös területeken. 

Amennyiben fertőzött személy vett részt a versenyen, úgy a verseny szervezője köteles a terület 

fertőtlenítésére, annak költségei viselésére.  

Mind az MVSZ, mind a szervező klub köteles a felelősségi körébe tartozó összes résztvevő, egészségügyi 

dolgozó, közreműködő egészségi állapotát igazoló dokumentumokat a versenyt követően három hónapig 

megőrizni.   

A szövetség vállalja a versenybírók, főbíró, versenyigazgató, valamint az ellenőrök és rendezésben érintett 

MVSZ munkatársaknak az egészségügyi állapotának ellenőrzését, az arról szóló nyilatkozatok begyűjtését, 

megőrzését.  
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Az MVSZ a veszélyeztetett korosztályba tartozó edzők számára nem javasolja a versenyeken való részvételt. 

A rendező egyesület a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja az összes zártkapus 

versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, és felelős azok betartásáért és betartatásáért. A 

vendéglátásra vonatkozó hatályos szabályokat a rendező az étterem üzemeltetőjével együtt köteles betartani. 

A zártkapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató felelőssége. A 

szabályok megszegése esetén a rendező egyesület a Magyar Vívó Szövetség Elnöksége által 

szankcionálható.  

A zártkapus versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt.  

**Az OSEI iránymutatásai és az egészségügyi óvintézkedések betartása érdekében az elnökség az alábbi 

intézkedést hozza: Minden, az MVSZ versenyrendszerében versenyengedéllyel rendelkező és versenyen 

indulni szándékozó versenyző amennyiben COVID gyanúját feltételezhető betegség tüneteket tapasztal, 

vagy igazoltan COVID fertőzött köteles azt edzője és klubja felé haladéktalanul bejelenteni. A sportoló 

egyesülete az MVSZ versenyébe a sportolót nem nevezheti. Amennyiben a rendezők és a verseny helyszínén 

tartózkodó orvos valamely sportolón betegség tüneteit észleli, a versenyző a versenyen nem vehet részt. A 

betegség észlelése, vagy a fertőzöttség igazolásától számítva a sportoló versenyengedélye automatikusan 

felfüggesztésre kerül és MVSZ által szervezett versenyen 4 hétig nem vehet részt. Versenybe visszatéréséhez 

új sportorvosi igazolás szükséges.  

Amennyiben a sportoló a rendelkezést megszegi vele szemben fegyelmi eljárás folytatható le. 

Amennyiben a rendelkezést a sportoló egyesülete megszegi, az egyesülettel szemben akár a 

versenyből való kizárás szankciója is alkalmazható.  


