VERSENYKIÍRÁS
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a PTE-PEAC Vívószakosztály együttműködésével megrendezi a

Katolikus Iskolák Vívó Bajnokságát,
amelyre tisztelettel meghívja a katolikus iskolák diákjait, edzőit, vezetőit, valamint a versenyzők szüleit.
A I-VI. korcsoportos fiú, lány egyéni verseny célja
a vívósport iskolai kereteken belüli népszerűsítése tőr, kard és párbajtőr fegyvernemekben.
Helyszín:

A versenyek időpontja:

Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnáziuma
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
2018. március 3-4

A versenyszámok pontos időbeosztását a nevezési határidő, 2018. február 15-i lejárta után teszik közzé a
szervezők. Az időbeosztásba azok a versenyszámok kerülnek, amelyekbe megfelelő indulólétszám jön össze.
Kevés jelentkező esetén a szervezők a korcsoportok összevonásával alakítják ki a versenyszámokat. A legelső
versenyszám 10.00-kor kezdődik.
A következő versenyszámokban lehet nevezni:
I–II kcs. párbajtőr, III–IV kcs. párbajtőr, V–VI. kcs. párbajtőr
I–II. kcs. tőr, III–IV. kcs. tőr, V–VI. kcs. tőr
I–II. kcs. kard, III–IV. kcs. kard, V–VI. kcs. kard
A versenyek résztvevői:
Azok a diákok, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől egy katolikus oktatási intézmény beiratkozott tanulói,
és jogviszonyuk a verseny időpontjában fennáll.
I kcs. 2009 vagy később születettek
II kcs. 2007–2008-ben születettek
III. kcs. 2005–2006-ben születettek
IV. kcs. 2003–2004-ben születettek
V. kcs. 2001–2002-ben születettek
VI. kcs. 1998–2000-ben születettek
Nevezési díj:
2000 Ft/fő
Jelentkezés:
A jelentkezést a versenyszámok előtt egy órával lehet megkezdeni 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 a
lehető legtöbbet vívhassanak.
Nevezés, nevezési feltételek:
– A versenyen való indulás feltétele az érvényes orvosi igazolás – Versenyzési engedély megléte nem feltétel
– Nevezési határidő: 2018. február 15.
– A nevezéseket az iskolák igazgatói vagy testnevelői küldik el fegyvernemek és korcsoportok szerinti
bontásban az alábbi e-mail címre. Helyszíni nevezést a szervezők nem fogadnak.
Nevezés és további információ:
Haraszti Krisztina |+36 30 552 2378 |borcilevi@gmail.com
Díjazás: Érem az I., II., III. helyezett versenyzőknek. Oklevél a IV-VI helyezetteknek.

Fontos tudnivalók:
– Orvos jelenlétéről a rendezőség gondoskodik.
– Az öltözőben hagyott, vagy a helyszínen elhagyott tárgyakért, felszerelésért a rendezőség nem vállal
felelősséget!
– Parkolási lehetőség van a Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnázium udvarán, azonban az intézmény
forgalomtól védett, behajtási engedély-köteles zónában található. Engedélyt térítés ellenében igény szerint
biztosítunk. Ezzel kapcsolatos információ a fent megadott email címen.
– Igény esetén kollégiumi szállás is kérhető.
Szállásfoglalás és információ: Kosztolányi Katalin; +36 30 6709080
kosztolanyikati@gmail.com
Szervezők:
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium
7621 Pécs, Széchenyi tér 11. | Telefon: 72 312-888 | borcilevi@gmail.com
PTE Pécsi Egyetemi Atlétikai Club Vívószakosztály
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 72 503-608 | Szakosztályvezető: Hoffbauer Márk +36 20 567 8471
pecsivivas@gmail.com | www.pecsivivas.hu | www.facebook.com/PtePeacVivoszakosztaly
Támogató:

Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége

