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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. 
---)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Fontos információ a 2023-as veterán VB –re készülőknek ! 

 
Jelenleg, az Egyesült Államokba a COVID-19-hez kapcsolódó utazási korlátozások nem egyeznek 
a FIE által a versenyeken alkalmazott rendelkezésekkel ezért, amennyiben 2023 január 31-ig  
nem történik változás – vagy megoldás – elveszik a VB rendezését az Amerikai Daytona  Beach-

től. Az esetleges új helyszínről még nincsenek infók. 
 

Tehát, azt javasoljuk hogy, aki esetleg már szervezi az utazását, szállását az Egyesült Államokba az októberi VB-re úgy 
tegye hogy köt lemondási biztosítást is. 

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

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

Eredmények és képek 
 

 
 

 

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

 

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

megrendezésre az UTE vívótermében.  
 

153-an a veterán ob-n! 
 
 
 

 

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

 
A 2023 –as egyéni veterán EB hivatalos honlapja sok fontos és hasznos infóval: 
 

           https://thionville2023.com/ 

 

 

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

EVC versenyek 2023-ban: 

 Január: 
 7-8 ~ EVF Circuit – Guildford (GBR) ~  (tőr+párbajtőr+kard) ~ Honlap ~ Nevezések ~  

 21-22 ~ EVF Circuit – Fâches-Thumesnil (FRA) ~ (tőr+kard) ~ Versenykiírás ~ 

 Február: 

 11-12 ~ EVF Circuit – Terni (ITA) ~ (tőr+kard). 

 25 ~ EVF Circuit – Kyiv (UKR) – Modified: Santander (ESP) on behalf of Ukraine ~ (párbajtőr) ~ Versenykiírás ~ 

 Március: 
 7-8 ~ EVF Circuit – Graz (AUT) ~  (tőr) ~ Versenykiírás  

 Április: 

 1-2 ~ EVF Circuit – Liège (BEL) ~ (kard) ~ 

 15 ~ EVF Circuit – Gdańsk (POL) ~ (párbajtőr) ~ Info oldal facebook ~ 
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----)--------------------------- ---------------------------(---- 
 

 

2023 –ban is megrendezik Párizsban a WORLD VETERANS CRITERIUM nemzetközi nyílt 
versenyt – hivatalos honlap 
  
 

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

A november 25.-i FIE kongresszuson megszavazták hogy szerepeljen a 40+ os korosztály  a 
veterán világbajnokságon - de ezt csak 2025-től! 
Ugyanitt és ugyanekkor jóváhagyták a csapatversenyek lebonyolításának a változását is – az 
EB-hez hasonló lesz. 

 

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

! 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! 

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

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Mindenkinek! 
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