
   
 

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS 

VÍVÓ BAJNOKSÁG 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

 

1. A verseny célja: 

 

A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség 

biztosítása vívás sportágban. A sportág további népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltése, 

a felsőoktatási intézmények, intézményi sportszervezetek és DSE-k közötti kapcsolatok 

erősítése, továbbá az egyetemi-főiskolai országos bajnoki cím eldöntése. 

 

2. A verseny rendezője: 
 

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából a  

Debreceni Egyetem. 

(4010 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

 

3. A verseny védnökei: 

 

Prof. Dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke 

Prof. Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese 

Dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke. 

 

4. A verseny időpontja és színhelye: 
 

2016. április 1-2-3.  

Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont, Debrecen. Egyetem tér 1. 

Info: www.sport.unideb.hu www.debrecenivivas.hu 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.unideb.hu/
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5. A verseny programja: 
 

2016. április 1. péntek 

 11:00  Férfi párbajtőr egyéni 

 12:00  Női párbajtőr egyéni 

 15:00  Férfi párbajtőr csapat  

 15:00  Női párbajtőr csapat 

 

2016. április 2. szombat 

 11:00  Férfi tőr egyéni 

 12:00  Női tőr egyéni 

 15:00  Férfi tőr csapat   

 15:00  Női tőr csapat 

 

2016. április 3. vasárnap 

 10:00  Férfi kard egyéni  

 11:00  Női kard egyéni 

 14:00  Férfi kard csapat   

 14:00  Női kard csapat  

 15:00 Universitas váltó 

 

Ünnepélyes megnyitó: 2016. április 1. 14.00  

Eredményhirdetés: a versenyszámok után közvetlenül 

  

6.  A verseny lebonyolítása: 
 

Egyéni verseny: 

1-14 induló esetén: teljes körvívás 

15-29 induló esetén: 2 kör után lyukas 32-es tábla, direkt kieséssel 

30 induló felett 1 kör után direkt tábla (a körvívás után nincs kieső) 

Csapatverseny: 

1-4 csapat esetén körvívás, 5 csapat felett direkt tábla, a helyezések levívásával. Egy csapatot 3+1 fő 

alkot. A legeredményesebb 3 csapattag egyéni versenyen elért helyezési számait összeadva kapjuk a 



csapatverseny előzetes rangsorát (az egyéniben nem induló versenyző 999-es eredménnyel lesz 

beszámítva). Egy egyetem több csapatot is indíthat, de az intézmények közötti pontversenyben csak 

a legeredményesebb csapat eredménye számít. 

A verseny lebonyolítását speciális esetben a DT módosíthatja. 

Universitas váltó: 

Vegyes csapatverseny. Az egyes csapatok 6 főből állnak (minden fegyvernem 1-1 fő). A 

mérkőzések 30 találatig mennek. Az egyes találkozók az alábbi sorrendben követik egymást: 

 Női kard 

 Férfi kard 

 Női tőr 

 Férfi tőr 

 Női párbajtőr 

 Férfi párbajtőr 

Az egyes párok a csapatversenyekhez hasonlóan mindig 5 találattal tovább vívnak. Egy egyetem 

csak egy váltót nevezhet. 

Amennyiben az indulók száma nem éri el a 6 főt az egyéni versenyszámokban, vagy a 4 

csapatot, nem lehet bajnokot hirdetni. A győztes nem bajnok, hanem a versenyszám első helyezettje, 

eredménye nem számít bele a pontversenybe. Az Universitas váltó dupla csapat ponttal számít az 

egyetemi végső rangsorba. 

 

7. A Bajnokság résztvevői: 
 

Bármely, az adott félévre a nevező intézmény beiratkozott hallgatói (nappali, levelező, esti, 

távoktatásban illetve doktoranduszképzésben résztvevők); a nevező intézményben hivatalos 

cserekapcsolat alapján részképzésben résztvevő külföldi felsőoktatási intézmény hallgatói; azon 

hallgatók, akiknek az adott intézményben szerzett végbizonyítványuk (abszolutórium) vagy 

diplomájuk a bajnokságot megelőző naptári évben kelt. 

A versenyzőknek érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezniük! 

 

8. Nevezési határidő: 

 

2016. március 28. 24.00-ig (helyszíni nevezés nincs!) 
 

A versenyzőket az intézménynek kell neveznie, úgy, hogy a nevezéseket az intézményi 

Sportegyesület vagy az intézményi Sportközpont vagy Testnevelési Tanszék aláírásra jogosult 

személyének kell aláírni és pecséttel ellátni. 

 

9. Nevezési cím: 
 

 Debreceni Egyetem Testnevelési Koordinációs Testület, 4032 Debrecen Egyetem tér 1. 

 Email: bagoly.sarolta@sport.unideb.hu 

 Nevezési lap az egyéni versenyekhez a MEFS honlapjáról tölthető le! 

(www.mefs.hu). Csapatversenyre a helyszínen történik a nevezés. 

mailto:pecsivivas@freemail.hu
mailto:bagoly.sarolta@sport.unideb.hu
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 E-mail-en történő nevezés esetén a nevező intézmény által hivatalosan kitöltött nevezési 

lapot postai úton a megadott címre meg kell küldeni, vagy a jelentkezésnél be kell 

mutatni. 

 Jelentkezés a versenyszámok kezdete előtt fél órával. 

 

A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan 

csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi 

adatok kerülnek rögzítésre: név, diákigazolvány szám, születési dátum. A rendező fenti 

adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek. 

 

10. Nevezési díj: 

 
Egyéni: 2 500 Ft/fő/versenyszám 

Csapat: 8 000 Ft/csapat 

Universitas váltó: 6 000 Ft 

A nevezési díjakat a helyszínen kell fizetni! 

A pontos számlaadás érdekében a versenyzők adják meg, hogy a számlát milyen címre kérik 

kiállíttatni. 

  

11.  Díjazás: 

 
Az egyéni versenyszámok I-III. helyezettjei érem, a IV-VIII. helyezettek oklevél díjazásban 

részesülnek. 

A csapatversenyek I. helyezettjei érem és serleg; a II-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Az összetett első helyezett serleget kap. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

A szállás, étkezés és utazás költségi a benevezett intézményeket terhelik, a rendezéssel járó 

kiadásokat a rendező fizeti. 

A rendezők Budapest-Debrecen-Budapest viszonylatban egy 40 fős autóbuszjáratot 

díjmentesen biztosít. A buszútra jelentkezési sorrendben a megadott létszámkeret erejéig lehet 

jelentkezni. 

jelentkezés: Ágoston Dóra: dorika0429@gmail.com 

 

 A Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Vívóbajnokság összpont versenyének 

számítása 

a.) Egyéni versenyeknél: 

I. helyezett: 25 pont VIII. helyezett: 16 pont 

II. helyezett: 22 pont IX.- XII. helyezettek: 10 pont 



III. helyezett: 21 pont XIII.-XVI. helyezettek: 8 pont 

IV. helyezett: 20 pont XVII.-XXIV. helyezettek: 6 pont 

V. helyezett: 19 pont XXV.-XXXII. helyezettek: 3 pont 

VI. helyezett: 18 pont XXXIII.-XLVIII. helyezettek: 1 pont 

VII. helyezett: 17 pont  

 

b.)  Csapatversenyeknél: 

I. helyezett: 40 pont IV. helyezett: 15 pont 

II. helyezett: 30 pont V. helyezett: 10 pont 

III. helyezett: 20 pont VI. helyezett: 5 pont 

 

b.) Az Universitas Váltó esetében: 

I. helyezett: 80 pont IV. helyezett: 30 pont 

II. helyezett: 60 pont V. helyezett: 20 pont 

III. helyezett: 40 pont VI. helyezett: 10 pont 

 

 Szálláslehetőségek: 

A versennyel kapcsolatos szálláslehetőségek: www.sport.unideb.hu 

 

 

  

Várjuk a nevezéseket, és eredményes felkészülést kívánunk! 
 

További információ: 

www.sport.unideb.hu   
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