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VERSENYKIÍRÁS  
  

Az Alföld Vívó Akadémia és az Olimpici KHA a 
Magyar Vívó Szövetség megbízásából megrendezi a  

CSABA KUPA OLIMPICI Grand Prix  

”Hajtman János és Csetneki István emlékverseny”  
  

OLIMPICI Grand Prix  

GYERMEK–ÚJONC–SERDÜLŐ-TÖRPICI leány és fiú  
párbajtőr vívóversenyt  

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

FIGYELEM!   
A verseny a hatályos szabályoknak megfelelően NYÍLTKAPUS formában kerül megrendezésre.  

  

A verseny helyszíne Békéscsabai Városi Sportcsarnok és Vívóterem  
         5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.  

  

A verseny résztvevői:  Törpici* korosztályban  a 2011.01.01. után születettek  

Gyermek korosztályban  a 2009.01.01. – 2010.12.31. között születettek Újonc 

korosztályban   a 2008.01.01. – 2010.12.31. között születettek  

 Serdülő korosztályban   a 2007.01.01. – 2010.12.31. között születettek  

*A törpici versenyzők kizárólag saját korcsoportjukban 0-ás pengével és kis kosárral indulhatnak, felversenyzési 
lehetőség nincs! A további korosztályokban a felversenyzési lehetőség engedélyezett!  

  



  

Olimpici Közhasznú Alapítvány 7621 Pécs, Rákóczi út 
39/D.  

11731001-20130477 olimpicigp@gmail.com  

  

  
    
  
A verseny időbeosztása:       

2022. május 13. péntek    gyermek fiú   11.00   gyermek leány  15.00 
2022. május 14. szombat    újonc fiú    09.00   törpici fiú    11.00 
             újonc leány   14.00 

2022. május 15. vasárnap    serdülő fiú    09.00   törpici leány   11.00 
    serdülő leány  12.00 

A szombati (2022. május 14.) újonc fiú és lány versenyszámok döntőit a Csaba Center aulájában tartjuk 18:30-
kor.  
  

Nevezési díj: 2500 Ft/fő versenyszámonként  

Nevezési határidő: 2022. május 12. 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  
  

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 a 
végleges indulólétszámok függvényében megváltoztathatja a lebonyolítást a verseny kezdete előtt!  A 
 korosztályok  ranglistái  a  2018/19-es  idénytől  a 
http://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pRanglista  oldalon  érhetők  el.  Ranglistapontot 
minden versenyszámban az első 64 helyezett kap. A korosztályok formulái:  
  
Törpici  Gyermek  
Kieső nélküli 2 csoportforduló (40 indulóig) (4 
találat, 1x3 perc) összesített ranglistája alapján 32-es 
direkt tábla (10 találat, 2×3 perc); a 33. helytől 
helyosztók (4 találat 1×3 perc, 3/4/5 fős csoportok) a 
3. fordulóban.  

1 csoportforduló ranglistája alapján 128-as direkt tábla 
az 1–128. helyezettnek 10 találatra (2×3 perc); a 129-
től rangsorolt vívók kiesnek.  
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Újonc  Serdülő  
Kieső nélküli 1 csoportforduló ranglistája alapján direkt 
tábla 15 találatra (3×3 perc).  

1 csoportforduló ranglistája alapján 20% kieső; direkt 
tábla 15 találatra (3×3 perc).  

  
Figyelem! A passzív vívásra vonatkozó új FIE-szabály van érvényben 2019-től.  

Részletek a http://www.hunfencing.hu/hir/a-passzivitas-uj-szabalya-2803 oldalon!  
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!  
– A törpi versenyzők csak nullás pengével, és kis méretű kosárral szerelt párbajtőrökkel 

versenyezhetnek. Természetesen a fegyverek egyéb jellemzőit – súly, rés, a penge ívének mértéke – is 
ellenőrzik a versenybírók.  

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.  

  

A verseny ideje alatt a PBT Hungary Kft. vívófelszereléseket árusít a 
helyszínen.  
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http://www.pbtfencing.com/ & http://www.pbtfencing.hu/  


