
Hírlevél. 2020.02.19.  
----------------------------------------(--- 
Veterán vívással kapcsolatos aktuális hírek, információk olvashatók a továbbiakban. 
Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 

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

Ezen a hétvégén – február 22-én – megkezdjük a 2019-2020-as  versenyidény válogató 
versenyeinek második körét.  
 
Tegnap lezárult a nevezés és szombaton a Vasas vívócsarnokban, 54 férfi illetve 24 női 
párbajtőröző csap majd össze.     Hajrá Mindenkinek! 
 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A következő hétvégén – február 29-én – a tőr illetve kardozók lépnek pástra ezúttal a Király 
utcában, az UTE vívótermében. 
A nevezési határidő február 25! 
 
A versenykiírások a honlapunkról letölthetők. 
 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EFC versenyek: 

 február 29 - párbajtőr - 2020. KYIV OPEN CUP – Kiev (UKR), 

 március 7 – kard – 5^ Prova Circuito nationale mastre+EVC sabre – Bologna (ITA), 

 március 21 – tőr – Open Austrian Championship of Veteranes 2020 – Graz  (AUT), 

 április 4 – kard – Eurovet-Circuit européen vétéran – Liege (BEL), 

 április 4-5 – párbajtőr - 1st Roman Jaroszewicz Memorial - EVC epee  – Drzonków 
(POL). 

 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A 2020 –as csapat EB hivatalos honlapon sok fontos információ megtalálható, 
például: az EB program, a verseny szinhelye és több szállás lehetőség is! 

A nevezési határidő: 2020 április 20! …de, egy előnevezést már most kérnek a 
szervezők.  
A nevezési díj: 300€ / csapat 
 
 

 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Már elérhető az idei, 2020 –as VB honlap is, hasznos és fontos információval. 
Lehet gyűjtögetni a pontokat és tervezgetni… 
 
 
 
 

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

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

Versenynaptár:  Versenyek 2019-2020/2 

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

http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2019/12/kiev2020-.docx
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2020/02/Circ.-n.-10-2019-20-5%5E-prova-Bologna-ENG-20200203.pdf
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2019/12/OM_Veterans_2020_EVC_Invitation.pdf
http://veteran-hunfencing.eu/?attachment_id=7596
http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2020/01/puchar-europy-drzonk%C3%B3w-2020.pdf
https://www.europeanveteranfencing2020.be/
https://www.europeanveteranfencing2020.be/
https://veteransfencing2020.com/
http://veteran-hunfencing.eu/?cat=3
http://veteran-hunfencing.eu/7322-2
https://www.europeanveteranfencing2020.be/
https://veteransfencing2020.com/


! 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 

mailto:juddum@gmail.com

