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Hírlevél - 2022.11.03. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(--- 
Veterán vívással kapcsolatos aktuális hírek, információk olvashatók a továbbiakban. 
Ha nem szeretne hasonló hírlevelet kapni - kérem írja meg és lekerül a címlistáról. 
---)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Veteran Fencing Cup  - Dr. Bay Béla nemzetközi veterán vívóverseny - 

 

! Fontos!   Technikai okok miatt eddig nem érkeztek be a regisztrációk a szervezőkhöz. Ezért kérik, hogy aki  
már regisztrált, tegye meg újra, még egyszer:  https://www.pilates-education.eu/10th-veterans-fencing-cup 
  

További infók itt:  http://veteran-hunfencing.eu/10th-veterans-fencing-cup 
 

Kérem, hogy aki a gála vacsorára is regisztrál, felelősséggel tegye – november 13. után a visszalépés / lemondás anyagi vonzattal jár! 
       Nem hozhatjuk kellemetlen, nehéz helyzetbe a szervezőket. 

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

 
 

 

A 2022-i veterán OB (egyéni és csapat)  december 3-4-én kerül megrendezésre 

az UTE vívótermében.  
 
A versenykiírás és a csapatverseny szabályai/összeállítás, kidolgozás alatt vannak. 
Amint elkészülnek, közzé tesszük. 

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

 

 

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

Versenynaptárak:  

 Versenyek 2022-2023/1 (jul.-dec.) 

 Versenyek 2022-2023/2 (jan.-jun.) 

! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azok a versenyek „adnak pontot”, számítanak be a magyar Ranglistákba, amelyek 

szerepelnek az MVSz vagy a veterán honlap versenynaptárában.  
Ezért, ha valaki rátalál vagy kap valamilyen versenyre meghívót vagy versenykiírást, ami a versenynaptárunkban még 

nincs közzétéve és amin bárki más (veterán vívó) is indulhat kérem, küldje el nekem még a verseny lebonyolítása előtt – és 
nem utána – hogy közzé tudjam tenni a Versenynaptárban hogy mindenki lássa és legyen lehetősége részt venni. 
 
----)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(---- 

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.  – Ide várunk adományokat a veterán vívók illetve a veterán vívás javára. 
 

 
Jó nézelődést! 

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