
XIV. Veresegyház Kupa utánpótlás Párbajtőr verseny 

A Veresegyház Városi Sportkör Vívó Szakosztálya TÖRPICI–GYERMEK–ÚJONC–SERDÜLŐ leány 

és fiú párbajtőr egyéni- és csapat vívóversenyt (gyermek és serdülő korosztályban) rendez, 

melyre tisztelettel meghívja a versenyzőket, edzőket, sportvezetőket, valamint a kedves 

szülőket. 

A verseny helyszíne: Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok, 2112 Veresegyház, Újiskola u. 7-11. 

A versenyen résztvevő korosztályok: 

Töpici korosztályban a 2012.01.01. után születettek 

Gyermek korosztályban a 2010.01.01. – 2011.12.31. között születettek 

Újonc korosztályban a 2009.01.01. – 2009.12.31. között születettek 

Serdülő korosztályban a 2008.01.01. – 2008.12.31. között születettek 

A törpici versenyzők kizárólag saját korcsoportjukban, 0-ás pengével és kosárral versenyezhetnek. 

A versenyszámok időpontjai 

• 2022. október 29. szombat egyéni gyermek fiú 9.30;   gyermek leány 11.30;    csapatversenyek az egyéni 

számok után kezdődnek 

• 2022. október 29. szombat egyéni törpici fiú 13.30;     törpici leány 14.30;  

• 2022. október 30. vasárnap egyéni serdülő fiú 09.00;    serdülő leány 11.00;   

                          csapat serdülő fiú 14.30;   serdülő leány 15.30;  

• 2022. október 30. vasárnap egyéni újonc fiú 12.00;    újonc leány 13.00; 

(csapatversenyeken egyesületi és vegyes csapatok egyaránt részt vehetnek) 

Nevezési díj: egyéni 3 000 Ft/fő, csapat 6.000 Ft/csapat (a nevezési díj a helyszínen fizetendő) 

A versenyen való induláshoz versenyengedély nem szükséges. 

Nevezési határidő: 2022. október 26. szerda 20.00 óráig kell az s.szakmary@t-online.hu címre küldeni  

Verseny lebonyolítása: A nevezett versenyzők létszáma alapján a DT határozza meg.  

Egyéniben csoportkör kieső nélkül, utána egyenes kieséses tábla. Csapatversenyek 

rangsorolása az egyéni eredmények alapján történik. Célunk, hogy minden helyosztó 

mérkőzést levívjanak a csapatok. Amennyiben sok csapatnevezés érkezik a rendező a 

beérkezések sorrendje alapján korlátozhatja az induló csapatok számát. 

Jelentkezés:  A versenyszámok kezdete előtt legalább 30 perccel, a nevezési díj befizetésével. 

Felszerelés:  Az MVSZ 11/2018/3 határozatának megfelelő felszerelés szükséges.  

Díjazás: Egyéniben a döntőbe jutott sportolók érem-, a győztesek serleg díjazásban részesülnek. 

Csapatversenyben az első három csapat részesül díjazásban. 

A verseny helyszínén az AllezFencing értékesítési pontot működtet! 

Csak a leadott értéktárgyakért vállalunk felelősséget!   További információ: Szakmáry Sándor Tel.: 20/267-2627 
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