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VERSENYKIÍRÁS   
   

  

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és a PTE-PEAC Vívószakosztálya  

a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének támogatásával megrendezi a 

Katolikus Iskolák Párbajtőrversenyét,   

amelyre tisztelettel meghívja a katolikus iskolák diákjait, edzőit, vezetőit, valamint a versenyzők szüleit. 

A IV., V., VI., korcsoportos fiú, lány egyéni verseny célja  a vívósport iskolai 

kereteken belüli népszerűsítése.    

   

   

A versenyek helyszíne       

            CR Nagy Lajos Gimnázium   

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.   

   

A versenyek időpontja   

        2016. május 14. szombat   10.00    IV. kcs. fiú egyéni   

                        10.30    IV. kcs. leány egyéni   

                        11.00    V.–VI. kcs. fiú egyéni    

                        11.30    V.–VI. kcs. leány egyéni   

   

A versenyek résztvevői   

   

Azok a diákok, akik a 2015/2016-ös tanév kezdetétől egy oktatási intézmény beiratkozott tanulói, és 

jogviszonyuk a verseny időpontjában fennáll.   

   



IV. kcs. 2001–2002-ben születettek  V. 

kcs. 1999–2000-ben születettek   

VI. kcs. 1996–1997–1998-ben születettek   

   

   

Nevezési díj   

1200 Ft/fő   
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Jelentkezés   

A Jelentkezést a versenyszámok előtt egy órával lehet megkezdeni. Jelentkezés a verseny kezdete előtt 

fél órával, orvosi igazolással, diákigazolvánnyal és a nevezési díj befizetésével. A jelentkezést a DT a 

versenyszámok kezdete előtt 30 perccel lezárja!   

   

Lebonyolítás   

A DT a helyszínen hoz döntést a megjelent versenyzők létszámának függvényében úgy, hogy a versenyzők 

sokat vívhassanak.   

   

Nevezés, és nevezési feltételek   

– A versenyen való indulás feltétele az érvényes orvosi igazolás – Versenyzési engedély megléte nem 

feltétel – A nevezési határidő 2016. május 2.    

Kérjük, hogy előnevezés küldésével segítsék a szervezők munkáját!   

    

Nevezés és további információ: Haraszti Krisztina, +36 30 552 2378, borcilevi@gmail.com   

   

Díjazás   



Érem az I-II-III. helyezett,- oklevél és tárgyjutalom az I–VIII. helyezett versenyzőknek.   

   

Fontos tudnivalók   

– Orvos jelenlétéről a rendezőség gondoskodik.   

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

felelősséget!   

– A parkolás megoldott az iskola udvarán, azonban az intézmény forgalomtól védett, behajtási 

engedély-köteles zónában található. Engedélyt biztosítunk a résztvevőknek, amelynek elküldéséhez 

faxon van lehetőség, így annak igényléséhez kérjük, küldjék el faxszámukat Haraszti Krisztina részére:  
+36 30 552 2378, borcilevi@gmail.com   

 

 


