
Hírlevél - 2022.01.05  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(--- 
Veterán vívással kapcsolatos aktuális hírek, információk olvashatók a továbbiakban. 
Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 
---)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUÉK! 
 

Mindenkinek nagyon boldog, egészségben és sikerekben gazdag 2022-t kívánok! 

 
 

----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---- 

2022.évi I.válogató verseny január 15-én! 

 
Rendkívüli szervezési és egyszerűsített eljárás mellett, megrendezésre kerül a 2021-2022-es 

versenyszezon első veterán válogatóversenye.  

Versenykiírás a honlapon és mellékelve is küldöm. 
 

 

----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---- 

Nemzetközi versenyek: 
 

 

Moszkvában rendeznek egy nemzetközi kardversenyt 2022.02.26-án.  
 
Link a kiíráshoz (a 3.-ik oldaltól van az angol verzió): 
https://veterans.fencing.ru/wp-content/uploads/2021/12/prigl_2.pdf 
 
Takácsy Lacinak van közvetlen kontaktja a szervezőkhöz - Leonid Davidov - aki segít mindenben, 
nevezés, utazás (pl. meghívólevél küldése a vízumhoz). 

 

    --------------------------------------------------------------------------------(---- 

 
Eislinger, Hamburg – 3 fegyvernemes veterán német verseny – 2022.02.26-27. 

 
                                    Versenykiírás 

 
 

     --------------------------------------------------------------------------------(----- 
A Szatmárnémeti verseny (2022.01.22) szervezői még nem adták fel. 
Szeretnék megszervezni a versenyt de, nagymértékben függ a járványügyi intézkedésektől.  
 
A rendezvényekre vonatkozó jelenlegi szigorú korlátozások 2022 január 9.-ig vannak érvényben. 
Bízzunk benne, hogy ez után enyhítések jönnek. Amint lesz friss infó, rögtön közkincsé teszem. 

 
----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----- 
Német veterán versenynaptár: https://www.fechten.org/veteranen/kalender0/?no_cache=1 
Olasz veterán versenynaptár: http://www.amismasterscherma.it/docs/calendario_gare/Calendario%20Master%202021-
2022%20n.6%2020211210.pdf 

----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----- 
 
 
 

http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2022/01/I_válogató_versenykiírás_1nap.pdf
https://veterans.fencing.ru/wp-content/uploads/2021/12/prigl_2.pdf
https://fencing.ophardt.online/de/invitation/view/22564/pdf
https://www.fechten.org/veteranen/kalender0/?no_cache=1
http://www.amismasterscherma.it/docs/calendario_gare/Calendario%20Master%202021-2022%20n.6%2020211210.pdf
http://www.amismasterscherma.it/docs/calendario_gare/Calendario%20Master%202021-2022%20n.6%2020211210.pdf


---)----------------------------------------------------------------------- 
Vegyes… 

A Veterán Vívók Alapítványa - Kortalan Vívás Alapítvány. 

Hálás köszönet azoknak, akik kisebb vagy nagyobb összeggel már támogatták az alapítványt.  
Még nagyon az elején vagyunk, a gyűjtögetés fázisban. A befojt összegek a sportoláshoz való feltételek 
és háttér megteremtésére, szabadidős / amatőr / veterán vívók bel- és külföldi versenyeztetésére, 
edzőtáborozás feltételeinek megteremtésére tervezzük fordítani. 

 

--------------------------------------------------------------------------------(----- 
A Galeria menű alatt –  Képek, Videók és  Archiv vívós filmek/videók   menűpontok folyamatos frissítés alatt. 

A Hírek menü alatt – Életmód /egészség - folyamatos frissítés alatt. 

 

A Verseny menü alatt –  a Versenynaptár – folyamatos frissítés alatt. 
 

 

RANGLISTÁK  
Az esetleges észrevételeket kérem a következő email címre küldeni: zoltan.bolodar@gmail.com 

 
 

----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----- 
 

Az előző Hírlevelek megtalálhatók, olvashatók a Veterán Honlapon. 
 

Jó nézelődést! 
----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----- 

            A felelősség mindannyiunké!  Továbbra is vigyázzunk magunkra,  
                   vigyázzunk egymásra! 

 
----)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----- 
          

Üdvözlettel. 
Judit (Gyiurkán) - juddum@gmail.com 

http://veteran-hunfencing.eu/kortalan-vivas-alapitvany
http://veteran-hunfencing.eu/galeria-2/kepek
http://veteran-hunfencing.eu/category/videok
http://veteran-hunfencing.eu/archivum
http://veteran-hunfencing.eu/eletmod-egeszseg
http://veteran-hunfencing.eu/versenyek-2021-20222
https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pRanglista
mailto:zoltan.bolodar@gmail.com
http://veteran-hunfencing.eu/hirlevelek
mailto:juddum@gmail.com

