I. Bihartordai MHS műkard és feder Kardvívó Torna csoportbeosztás

Mindenkinek köszönjük a nevezést. Örömünkre szolgált a tapasztalt nagy érdeklődés. Feder
fegyvernemben végül 18 vívó fog megküzdeni egymással, míg műkard fegyvernemben 8-an. Az
alábbiakban olvasható a két verseny csoportbeosztása és a nap programja.
Műkard fegyvernemben a csoportok első két helyezettjei jutnak tovább a döntőkbe, ahol
keresztbevívással vívják az elődöntőket, majd az elődöntők nyertesei vívnak az első két helyért,
vesztesei pedig a harmadik és negyedik helyért.
Feder fegyvernemben 2 ötfős és 2 négyfős csoportban indulnak a küzdelmek. A csoportok első két
helyezettje jut tovább a második csoportkörbe, ahol így két négy fős divízió alakul ki. Az első divízióba
kerülnek az 1. és 2. selejtezőcsoport első két helyezettjei, míg a második divízióba kerülnek a 3. és 4.
selejtezőcsoport első két helyezettjei. A két divízióban körmérkőzések folynak s a kialakult
sorrendnek megfelelően a két divízió első és második helyezettjei keresztbevívással vívják meg a
döntőket.
A várható időbeosztást a következő lesz.
10:00-10:20 Regisztráció és megnyitó
10:20-10:35 szabályösszefoglalás műkard
10:35-11:05 műkard 1. csoport
11:10-11:40 műkard 2. csoport
11:45-12:10 műkard döntők
12:10-12:55 ebédszünet
15:55- 13:05 műkard eredményhirdetés
13:05-13:20 szabályösszefoglalás feder
13:20-14:05 feder 1. csoport
14:10-14:55 feder 2. csoport
15:00-15:30 feder 3. csoport
15:35-16:05 feder 4. csoport
16:10-16:40 feder 2. csoportkör 1. csoport
16:45-17:15 feder 2. csoportkör 2. csoport
17:20-17:50 feder döntő
18:00-18:15 feder eredményhirdetés
A műkard tornára érkezőket kérném, hogy 10:00-ig, a feder tornára érkezőket 12:30-ig érkezzenek
meg regisztráció és a felszerelések ellenőrzése miatt.
Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek a versenyszervezők.
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