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Veterán vívással kapcsolatos aktuális hírek, információk olvashatók a továbbiakban. 
Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 

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

A 2019-2020-as  versenyidény válogató versenyeinek első köre lement. 
Tőr és kard fegyvernemekben január 18-án egy újabb sikeres versenynapot zártunk a remek 
versenyszervező csapatunknak jóvoltából.  
Köszönjük, a résztvevőknek is és gratulálunk a nyerteseknek. 
 
A Ranglisták frissítése már meg is megtörtént – Bolodár Zoltánnak és természetesen az adatokat 

szolgáltató verseny zsűrinek – Tóth Attilának - hálás köszönet! 
 
A következő válogató kör minden fegyvernemben, februárban lesz: 

- párbajtőr – február 22.  – VASAS vívócsarnok !!! 
- tőr és kard – február 29. – UTE vívóterme !!! 

A versenykiírások a honlapunkról letölthetők. 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A 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 
a lengyel veterán sporttársak. Ma érkezett meg a versenykiírás. 
 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
„Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Németh Árpád ünnepélyes születésnapi köszöntésére, 
melyet 2020 február 7-én 18:00-tól tartunk az OSC vívótermében.” 

A részletes Meghívó… 

 

 

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

City Kupa 2020 

„Elérkeztünk a City Kupa második évadához.  
Köszönjük, hogy velünk tartottatok egy éven keresztül, és örülünk, hogy a nagy sikerre való 
tekintettel érdemes folytatnunk a…”  
 
 
 

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

Szereday Judith sporttársunk jóvoltából, 2020 március 7-én kerül megrendezésre az OSC 
vívótermében egy „Funkcionális és regenerációs tréning (veterán) vívóknak”. 
Judith, több éve foglalkozik ezzel a témával és szakemberként, tanácsadóként több korosztályos 
(ifjusági és felnőtt) román tőrválogatott felkészítésében is részt vett. A veterán korosztály is 
fókuszba került és szeretné megosztani a tapasztalatait a magyar veterán vívókkal is.  
Bízom benne, hogy szép számban lesznek érdeklődők, tehát…  

helyszín: OSC vívóterem, dátum: 2020 március 7, lebonyolítás: 9:00-18:00.  
          Hamarosan érkezik a részletes leírás is. 

http://www.veterans-fencing.co.uk/events/faches2020.pdf
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2019/12/kiev2020-.docx
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2020/01/puchar-europy-drzonków-2020.pdf
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2020/01/Németh-Árpád-80-meghívó.pdf
http://veteran-hunfencing.eu/city-kupa-2020
http://veteran-hunfencing.eu/city-kupa-2020
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2020/01/Németh-Árpád-80-meghívó.pdf
https://vivoterem.hu/


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

Már elérhető az idei, 2020 –as csapat EB hivatalos honlap ahol már több fontos információ 
is megtalálható, például: az EB program, a verseny szinhelye, több szállás lehetőség is! 

A nevezési határidő: 2020 április 20! 
A nevezési díj: 300€ / csapat. 
 
 

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

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

Versenynaptár:  Versenyek 2019-2020/2 

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

! A 2020 –as veterán OB április 18-19 –es hétvégén, a Törökbálinti sportcsarnokban lesz. 

Az EB-re 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 

https://www.europeanveteranfencing2020.be/
https://www.europeanveteranfencing2020.be/
http://veteran-hunfencing.eu/?cat=3
http://veteran-hunfencing.eu/7322-2
mailto:juddum@gmail.com
https://www.europeanveteranfencing2020.be/

