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Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 
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Szomorúan búcsúztunk a 2019-es évtől… 

Decemberben két veterán vívótársunk is távozott... 

Előbb Kelemen András majd, december 30-tól Libál Lajos is, az égiek 
vívócsapatát erősíti. 

Ándrást szűk családi körben, vidéken helyezik örök nyugalomba. Lajos temetéséről még nincs pontos 
információnk. 

Pihenésük legyen áldott, nyugodjanak békében! 

2020 is sajnálatos módon gyászhírrel kezdődik… 

 
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2020.01.03-án életének 63. évében elhunyt Hajtman János, korábbi MVSZ 
elnökségi tag és az Alföldi Vívó Akadémia edzője, kollégánk, jó barátunk, akinek egész élete a vívás körül forgott. 

Temetése 2020.01.14-én kedden, 12.30-kor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben.” 
 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az első tőr és kard válogatót 2020 január 18.-án rendezzük a Vasas vívócsarnokban. 
Már lehet nevezni az MVSz rendszerében – határidő, január 14. kedd, 12.00. 
 
A második válogatók, február 22 illetve 29-én lesznek lebonyolítva: 

 párbajtőr 2.válogató – február 22. (VASAS) 

 tőr + kard 2.válogató – február 29. (UTE) 
A versenykiírások hamarosan. 
 

 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az év elején – január 4. - megrendezett guilfordi párbajtőr EVC versenyen remek magyar eredmények születtek: 
dr.Vitályos Eszter – 2.hely (40+ korosztály) 
Herczeg Krisztina – 3.hely (40+ korosztály) 
Gyurkán Judit – 3.hely (50+ korosztály) 
 
Mindenkinek nagy GRATULÁCIÓ! 
 
A soron következő európai körverseny tőrben, 2020 február 2.-án lesz - Faches-Thumesnil (FRA). Ugyancsak 

februárban de, annak utolsó napján lesz a párbajtőr EVF - 2020. KYIV OPEN CUP Kiev (UKR). 

 
Az áprilisi EVC párbajtőr verseny színhelye változott - Wroclaw helyett, Drzonkow –ban rendezik majd a lengyelek. 
 
 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2019/12/kiev2020-.docx


---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

!  Honlapunkon folyamatosan jelennek meg verseny meghívások / kiírások a - Hírek - menüpontnál és a versenynaptár 
is frissül – kérem, kísérjétek figyelemmel. 

Versenynaptárak:  

 Versenyek 2019-2020/1 

 Versenyek 2019-2020/2 

 ---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

! A 2020 –as veterán OB április 18-19 –es hétvégén kerül megrendezésre Törökbálinton. 

A 2020-as mivel páros év, csapat Európa Bajnokság lesz és Brüsszelben kerül megrendezésre, május 21-24 között.  
Erre a versenyre a válogatás az OB után zárul, tehát az április 20.-i ranglista állása lesz a mérvadó illetve, a fegyvernemi felelősök 
javaslatai alapján szavaz a veterán bizottság a csapatok összetételéről. 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jó böngészést, jó vívódást! 
Üdv. 
Judit (Gyiurkán) - juddum@gmail.com 

http://veteran-hunfencing.eu/?cat=3
http://veteran-hunfencing.eu/versenyek-2019-20201
http://veteran-hunfencing.eu/7322-2
mailto:juddum@gmail.com

