VDSZ Kupa 2019. évi amatőr teke csapat és egyéni verseny

Versenykiírás és Versenyszabály
A verseny célja: A hagyományok felelevenítése, a meglévő sportbarátságok erősítése
és újak létesítése. A tekesport népszerűsítése, és a teke sport minden szépségének
érvényre juttatása, remélhetőleg, egy sokáig emlékezetes verseny élményével
gazdagodva.
Verseny rendezője: Nemzeti Közművek Munkavállalóinak Szakszervezete
(volt FŐGÁZ) és a VDSz.
Helye:

Gázművek Tekecsarnok, 1031. Budapest Sujtás u. 31.
GPS:47.564248; 19.051462 A 34-Busz Sujtás utcai megállójánál

Időpontja: 2019. június 15-én szombat nagylétszámú jelentkezés esetén
16-án vasárnap is
A mérkőzések időpontjai a nevezést követően elkészült sorsolás szerint.
Szombaton: 9:00 – 17:00
Vasárnap: 9:00 - 13:00
Versenybizottság (bírók):

Elnöke:
Tagjai:

Csilinkó Imre
Fekete Mátyás
Azeri Zoltán

Résztvevők: Azon 4 fős női, férfi és szenior csapatok, (amennyiben a nevező
szervezet nem tud kiállítani 4 fős homogén női vagy férfi csapatott, úgy vegyes
csapatok indulása engedélyezett, értékelésük abban a kategóriában történik ahol a
nemek aránya nagyobb 2 nő-2 férfi csapatösszetétel esetén a férfi kategóriában
kerülnek értékelésre) akik a versenykiírást elfogadják, és nevezésüket a nevezési
határidőig a megadott címre elküldik: csilinko.imre@egis.hu és mail@vdsz.hu
Az alábbi kategóriákban lehet nevezni: - női - férfi - szenior (55 év felett )
A résztvevők kizárólagosan a saját felelősségükre vehetnek részt a versenyen!
A versenyen a Magyar Tekeszövetség által lebonyolított országos
csapatbajnoki küzdelmekben (NBI, Szuperliga) szereplő játékosok nem
vehetnek részt! (Az a tekés, aki már fél éve nem igazolt játékos, részt vehet a
versenyen.)

Nevezési határidő: 2019. május 27. (A mellékelt nevezési lapon)
Nevezési díj:4000 Ft/csapat, melyet a VDSZ számlájára kérjük átutalni június 11-ig:
Számlaszám: 11706016-20105626
ha probléma adódna a helyszínen kérjük majd befizetni.
A verseny lebonyolítása:
•
•
•
•
•
•

A benevezett csapatok pályára lépésének pontos időpontját a verseny
megkezdése előtt legkésőbb egy nappal a csapatvezetőknek a szervezők
megküldik.
Egyszerre egy csapat lép pályára (4fő a 4 pályán)
Bemelegítés: 5 gurítás versenyzőként a kezdő pályán
A verseny 120 dobásos, pályánként 15teli és 15tarolásból áll.
A csapat eredményét, 4 játékosának összes fa eredménye adja.
Azonos csapateredmény esetén a magasabb taroló eredmény dönt, ha az is
azonos, akkor a kevesebb taroló üres dobás a döntő.

Díjazás:
• Az I., II., III. helyezett női és férfi csapatok kupa, tagjai érem díjazásban
részesülnek, a többi csapat oklevelet kapnak.
• Az I., II., III. helyezett női és férfi versenyzők kupa díjazásban részesülnek
Az egyéni rangsort a versenyzők csapatban elért eredményei alapján állítjuk
fel.
Egyéb rendelkezések:
• Utcai cipőben versenyezni tilos! Váltó cipők használata kötelező!
• A versenyzők kötelesek a sportszerű magatartás követelményei szerint
viselkedni.
• A nézők kizárólag a nézőtéren tartózkodhatnak. Minden olyan játékos
is nézőnek minősül, aki az adott sorozatban nem gurít.
• A nézőtéren lévőktől elvárjuk a sportszerű szurkolást. A verseny zavarmentes
lefolytatásához való jó hozzáállást.
• A versenyző köteles a saját és ellenfél állását figyelni, ha rendellenességet
tapasztal, akkor a versenybíró segítségét kell kérnie.
A szervezők fenntartják a jogot a verseny lebonyolításának változtatására a
jelentkezők létszámának függvényében. Erről minden résztvevőt a verseny
megkezdése előtt legalább 2 nappal értesítenek. A versenyen a MATESZ
versenyszabályai érvényesek, vitás esetekben a versenybíróság a helyszínen
dönt, döntése végérvényes.
Kérdéseddel, problémáddal fordulhatsz: Csilinkó Imre
Elérhetősége:
Mobil: +36-20/456-7849,
Tel.: 06/1/8034478,
1108.Budapest Tavas utca 2. 1.e/4.
csilinko.imre@egis.hu
Budapest, 2019. április 10.

VDSZ alelnök

