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IX. BUDAPESTI MHS ÜTŐKARD, SZABLYA ÉS FEDER TORNA 

VERSENYKIÍRÁSA  

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK: 

Rendezvény helyszíne:  Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Szakképző Iskola, 1097 Budapest, Ecseri út 7. 

Rendezvény időpontja:  2019. 04. 13., 9:00-19:00 

Rendezvény jellege: Amatőr sportrendezvény 

Fegyvernemek: ütőkard; szablya; feder 

Nevezési időszak: 2019.03.18. 8:00 - 2019.03.31. 24:00 

Rendezvényszervező, ötletgazda: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség 

Egészségügyi Biztosítás:  VB Ambulance 

Támogatók: egyeztetés alatt 

 

Versenyszervező: Horváth András Csaba  

Email: horvath.csubi@gmail.com 

Tel.: 0630/435-6976 

 

Indulók várható létszáma: Ütőkard: 36 fő  

 Feder: 24 fő,  

 Szablya: 16 fő.  

 

A résztvevők létszáma a jelentkezők függvényében változhat. Azon vívóknak, akik az elmúlt 

két évben feder vagy műkard fegyvernemben az első 4 hely valamelyikén végeztek az ütőkard 

versenyre való nevezés NEM megengedett. Ezt a versenyformát szeretnénk azoknak 

fenntartani, akik még csupán ismerkednének a versenyzéssel. A megértést köszönjük.  

 

Bíráskodás: Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület; Anjou Udvari Lovagok 

Egyesülete; Societas Draconistrarum; Kard Rendje Lovagi Kör és Kardvívó Iskola 

Sportegyesület; Pécsi Hosszúkardvívó Sportkör bírói  

 

Asszisztencia: 1 fő jegyzőkönyvvezető/találatszámláló, időmérő (tartalékokkal)  

 

Díjazás: A dobogós helyezettek érmet kapnak; az első 4 helyezett emléklapot. Ezen felül a 

támogatóktól függően a résztvevőkre egyéb nyeremények is várnak. Ezek részleteiről a 

versenyt megelőzően tájékoztatjuk a versenyzőket. 
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Nevezési díj: egy versenyszám esetén 3000 Ft, minden további versenyszám esetén +1000 Ft 

(maximum 5000 Ft, ha valaki feder, ütőkard és szablya fegyvernemekre is benevez) 

 

A részvételi díj átutalásának határideje: 2019.04.06. (a határidő az összeg beérkezésére 

vonatkozik). Az utaláshoz szükséges információk alább olvashatóak: 

 

Kedvezményezett neve:  Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség 

Kedvezményezett címe:  4032 Debrecen, Illyés Gyula utca 9. 

Bankszámlaszám:   61200261-11077468 

Közlemény rovat:  IX. MHST RD; “teljes neved” 

 

Utalás hiányában a részvételi díj a helyszínen fizetendő készpénzben. Kérjük, vedd 

figyelembe, hogy a regisztráció a részvételi díj befizetésével válik érvényessé. A létszámkeret 

feltöltése folyamatos. A maximális résztvevői létszámkeretet feltöltését követően beérkező 

részvételi díjakat visszautaljuk a feladó bankszámlára. 

 

INDULÁSI FELTÉTELEK:  

1. Előzetes regisztráció a versenyszervezőnél (elektronikusan, Google Forms felületen 

kitöltve) A regisztrálás legkorábbi ideje 2019.03.18. 8:00, legkésőbbi ideje (azaz a nevezési 

határidő): 2019.03.31., éjfél. Csak a megjelölt időszakban fogadunk el nevezést, 

versenyszervezési okokból kizárólag előzetesen regisztrált személyek indulhatnak el a 

versenyen. A regisztrációs link elérhető lesz a rendezvény Facebook oldalán és az MHS 

honlapján (www.hosszukardvivas.hu)  a megadott időponttól. 

 

2. Legalább 18 éves életkor (legkésőbb a verseny napján betöltendő, helyszínen 

személyigazolvánnyal igazolandó).  

 

3. A minimum előírt felszerelések megléte (ld. MHS felszerelés előírások), mely a helyszínen 

is ellenőrzésre kerül. Kérdés esetén keressék a versenyszervezőt! 

 

4. A vívó saját egyesületének (mint jogi személynek) írásbeli ajánlása (MHS – Egyesületi 

igazolás), mely tartalmazza, hogy a versenyző felkészült vívó, és otthonosan mozog legalább 

egy európai, historikus vívótradícióban.  

 

5. Kitöltött “MHS - Felelősségvállalási nyilatkozat” benyújtása a helyszínen. 

 

6. Részvételi díj kifizetése előre utalással vagy a helyszínen 

 

7. A verseny napján legkésőbb reggel 09.30-kor megjelenés a rendezvény helyszínén, 

versenyzésre alkalmas egészségügyi és tudatállapotban, az előírt felszerelésekkel és 

dokumentációval. Mindez, a pontos menetrend kiírását követően változhat, amennyiben 

valaki csak későbbi versenyszámokban indul. A vívó az adott versenyszám kitűzött kezdő 

időpontja előtti egy órával köteles megjelenni. 

 

http://www.hosszukardvivas.hu/
http://hosszukardvivas.hu/wp-content/downloads/alapdokumentumok/MHS_egyesuleti_igazol%C3%A1s.pdf
http://hosszukardvivas.hu/wp-content/downloads/alapdokumentumok/MHS_egyesuleti_igazol%C3%A1s.pdf
http://hosszukardvivas.hu/wp-content/downloads/alapdokumentumok/MHS_felelossegvallalasi_nyilatkozat.pdf
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VERSENY MENETE, TOVÁBBJUTÁS: 

Az egyes versenyszámokban a vívók létszámától függően fogunk lehetőleg négy csoportot 

alkotni. Ezekből a csoportokból a továbbjutás az egyes mérkőzések pontkülönbségeinek 

összege alapján történik. Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönt (győztes jut 

tovább), ha ez is döntetlen, hirtelen halálig, vagyis 1 tiszta találatig tartó meccset vívnak a 

felek. Szablya fegyvernem esetén a szabályokat lásd az adott szabályzatban. 

 

A csoportok első két helyezettje jut tovább. A továbbjutók ezt követően egyenes kiesésben 

vívnak meg, a 4 győztes pedig újabb 1-1 mérkőzésben vehet részt. Az említett meccsek 

győztesei a döntőben, vesztesei a bronzmeccsen mérhetik össze tudásuk. 

 

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK:  

A vívók között nem szerint nem teszünk különbséget – vagyis a nők a férfiakkal együtt 

indulhatnak el a megmérettetésen. Legalább 3 női nevező esetén, és amennyiben az 

időkeretbe be tudjuk illeszteni, és erre a hölgyek igényt nyilvánítanak, indítani fogunk külön 

női kategóriát is federben az eddigi évekhez hasonlóan. 

A versenyzőket természetesen megilleti és érinti a bíráskodás, a jegyzőkönyv-vezetés és az 

óvási procedúra megismerésének joga is. Minden vívót egy-egy vívóképviselő (mely lehet 

egy, a verseny helyszínén kiválasztott vívótárs is – akinek a személye asszónként változhat) 

kell a pástra kísérjen. Őt illeti meg az óvás, és a jegyzőkönyvbe való betekintés joga is. Óvási 

lapokat a versenyszervező biztosít. A szalagok felkötése a pontozóbírók feladata.  

 

Védőitalt (ásványvíz) a rendezvényszervező biztosít, valamint étel (szendvics, keksz, 

gyümölcsök) és kávé a helyszínen rendelkezésre áll majd. 

 

A felszerelések a verseny előtt a versenyszervező által vezetett bírói testület által kerülnek 

átvizsgálásra, megfelelőségi elbírálásra (feder, ütőkard és szablya esetében lemérésre).  

Ennek alapján – ha a minimum felszerelés nem adott - a versenyszervező megtagadhatja a 

versenyen való indulást.  

 

Fontos! Olyan mobiltelefonszámot adjon meg a versenyző nevezéskor, amelyen az adott 

versenynapon ténylegesen elérhető. Ellenkező esetben a versenyszervező nem tudja értesíteni 

az indulókat az esetleges helyszíni változásról. Az emiatt bekövetkezett károkért, 

kellemetlenségekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk érte!  

 

Menetrend 

A pontos menetrend a nevezők számától függően alakul, de tervezetten az ütőkard 

versenyszámmal kezdünk, majd a szablya és végül a feder fegyvernemek következnek. 

Eredményhirdetésre és díjkiosztásra a nap végén, az egyes fegyvernemek döntőit követően 

kerül sor. Pontos menetrendet a verseny előtt 1 héttel a rendezvény Facebook oldalán 

közzéteszünk és emailben is elküldünk a nevezőknek. 


