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A versenynek a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet Kecskeméti János 
Sport Játékcsarnoka adott otthont, ami az előző évek helyszínéhez képest kisebb, ámde 
családiasabb hangulatot árasztott és minden igényt kielégített. 
 
Az utóbbi évek megnövekedett résztvevői létszámát figyelembe véve a verseny két nap alatt, 12 
fémpáston zajlott FIE (Nemzetközi Vívó Szövetség) szabványnak megfelelő pástokkal és 
találatjelző gépekkel.  
 
A versenyen tiszteletét tette Serra Bendegúz (MVSZ Szakmai Testület tag),  
Dezső Zsigmond (Békessy Béla Vívó Klub elnöke), Serra Luciano (Debrecen Vívásáért 
Alapítvány alapítója), Pap Jenő (Világbajnok) valamint Imreh László (veterán Európa- és 
Világbajnok) is. 
 
Az első napon a párbajtőrözők versenyeit bonyolították le, először a férfiak, majd a nők egyéni 
versenye került megrendezésre, délután a férfiak és a nők csapatversenye következett.  
 
A férfi párbajtőrözők között többen is képviselték a Debreceni Egyetemet: Ványi Levente a 10. 
legjobbnak bizonyult, Aranyos Gergő a 24. helyen zárt, Iván Dominik a 36., Dworkin Mateo a 37. 
lett. A nőknél Fedor Tamara a 13. pozíciót szerezte meg, Telek Edina a 28., Babinszki 
Dorottya pedig a 29. helyet csípte meg. 
 
Csapatban is indult a DE, mindkét nemben. A Fedor Tamara, Babinszki Dorottya, Telek 
Edina és Gudny Kristjanaösszetételű női kvartett a hatodik lett a sorban. A Ványi Levente, Iván 
Dominik, Aranyos Gergő, illetve Dworkin Mateo összeállításban felálló debreceni négyes szintén 
hatodikként végzett. 
 
A második napon a konvencionális fegyvernemek, a tőrözők és kardozók mérettették meg 
magukat, valamint itt került sor az Universitas váltó lebonyolítására is. 
 
A férfi kardozók között Kovács István (BGE) bizonyult a legjobbnak, míg a hölgyeknél Záhonyi 
Petra (BME) ért fel a csúcsra ugyan ebben a fegyvernemben.  
A Debreceni Egyetemet képviselve Urbán Ádám éppen hogy csak lecsúszott a dobogóról, 
negyedik lett, mellette Morita Shun a 9., míg Kiss Péter a 10. helyen zárt. Az Urbán Ádám, 
Morita Shun, Kiss Péter összeállítású férfi kardcsapat a 3. helyen zárta a versenyt. 
 
A tőrözők között ketten küzdöttek hazai színekben: Yotam Ullman a 13., Chen Tamás pedig a 17. 
pozíciót szerezte meg. Csapatban az Aranyos Gergely, Chen Tamás és Yotam Ullman alkotta DE-
trió ötödikként zárt. 
 
Az összetett rangsorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lett az első, az 
Óbudai Egyetem a második, míg a házigazda Debreceni Egyetem a harmadik. 
 



Az idei MEFOB Universiade válogató volt, ezért az érdeklődés érezhetően intenzívebb volt. 
Több korosztályos Európa- és Világbajnok, illetve felnőtt válogatott mérette meg magát. 
 
Jelentősen emelkedett az össz versenyzői létszám (166 fő), a résztvevő intézmények (18 
intézmény), a csapatok (36 csapat) és a váltók (6 váltó) száma is. 
 
Összesítve, egy nagyon jó hangulatú, profi szervezői gárdával lebonyolított MEFOB döntő zajlott 
le Debrecenben, a Békessy Béla Vívó Klub és a Debreceni Egyetem Sporttudományi 
Koordinációs Intézet közreműködésével. 
 
 


