
Hírlevél - 2022.05.08 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(--- 
Veterán vívással kapcsolatos aktuális hírek, információk olvashatók a továbbiakban. 
Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 
---)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Április 20-án sporttársunk, Vadász Laci, sokunk Laci bácsija eltávozott körünkből. 
Mosolygós arcát nem látjuk, kedves szavait nem halljuk már többé a versenyeken.   
Kimondhatatlanul hiányozni fogsz nekünk Laci, Laci bácsi!  

         Nyugodj békében! Őszinte részvétünk a családnak! 
 

         Vadász László búcsúztatása május 17-én, 9:45-kor lesz a Farkasréti temetőben. 

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

  Csapataink gőzerővel készülnek az idei veterán EB-re.  
Pénteken a tőrözők a Törekvésben, a kardozók Gödöllőn felkészülési verseny-edzésen vettek 
részt. Remek összecsapások, jó hangulat - nagy köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek.  
Természetesen, a párbajtőrözők is keményen készülnek, többnyire saját egyesületeikben de, az 

OSC (Egyetemi Sport Club) vívótermében is vannak közös edzések, csapatverseny szimulációk. 
 

      További sérülésmentes, jó felkészülést a továbbiakban – még 18 nap az EB küzdelmek kezdetéig! 
 
További részleteket a facebook „Veterán Vívás Barátai” oldalon és a honlapunkon az „Infó oldal - EB 2022 – Hamburg” –on. 
 

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

2022-ben október 6-12 közt kerül megrendezésre Zadarban (Horvátország) a VB.  

A hivatalos honlap már elérhető: https://www.fencingzadar.com/ 

 

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

8th VETERANS TOURNAMENT FOR TEAMS EPEE – SABER  GHENT BELGIUM 2022 
 
Kard és párbajtőr csapat verseny – Ghent (Belgium) – június 12. 
versenykiírás:  < Angol >  < Francia > 
 
! Max.8 kard csapat és max.12 párbajtőr csapat – nevezési határidő - május 15. 
 
Bár a nevezési határidő még odébb van, már csak 1 kard csapat jelentkezését fogadják… 

 
 

 

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

 
Lengyel verseny – 2022.06.18-19 – meghívó… 
- Niepołomice ( 30 km from Kraków)   -  

 
 

 

 
 

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

További információk… 
  

Veterán vívók honlapja - http://veteran-hunfencing.eu/category/hirek 
Hírek menüpont alatt – Életmód /egészség… - folyamatos frissítés alatt... 
 

A Galeria menűpont alatt – Archiv vívós filmek/videók…  - folyamatos frissítés alatt... 
A veterán vívók alapítványa - Kortalan Vívás Alapítvány. 
 

Jó nézelődést! 

---)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---- 
         Üdvözlettel. 

Judit (Gyiurkán) - juddum@gmail.com 
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