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- 2 1. A verseny célja:
A megyék, régiók és a főváros legjobb szabadidős tekecsapatai részére versenyzési
lehetőség biztosítása, sportbarátságok kialakítása és elmélyítése.

2. A verseny rendezője, költségek:
A versenyt a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport
Szövetsége 1105 Budapest, Dér u. 16. rendezi. A rendezési és díjazási költségeket
az MTTOSZ fedezi.
A felmerülő egyéb költségek (nevezési díj, utazás, étkezés) a résztvevőket terhelik.

3. A verseny időpontja, helyszíne:
Országos döntő: 2017.augusztus 19. helyszín: Budapest, BKV Tekecsarnok
1087 Budapest, Sport u. 2. (tervezett időtartam: 08.00 – 20.00 óráig )
A döntőn résztvevő tervezett létszámok:
női csapat:
7 csapat
28 versenyző
férfi csapat:
15 csapat
60 versenyző
vegyes csapat:
8 csapat
32 versenyző
+ egyéni versenyzők: női
10 versenyző
férfi
10 versenyző
A verseny résztvevői:
A versenyen indulhatnak azok a csapatok, illetve azon csapatok egyéni versenyzői,
akik a jelen versenykiírást elfogadják, annak megfelelően elküldik nevezésüket a
megadott címre és módon.
A versenyen nem vehetnek részt olyan versenyzők, akik az elmúlt három évben
MATESZ által rendezett csapatbajnokságban ( SZL, NB I, NBII ) szerepeltek.
Ezt a nevezési lap aláírásával a csapat vezetője igazol.

4. Nevezés, nevezési határidő:
Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével lehet. A csapatversenyre leadott
nevezés egyben az egyéni versenyre is érvényes. Csak az egyéni versenyre is lehet
nevezni abban az esetben, ha az egy csapat létszáma nem éri el a 4 főt.
A nevezési lapon legalább két pályára lépési időpontot kérünk megadni. A verseny
Szervező Bizottsága a közlekedési lehetőségeket figyelembe veszi a sorsolás
elkészítésénél.
A nevezési határidő: 2017. július 28.
Nevezési díj: 7.200.- Ft/ csapat, 1.800.- Ft/versenyző
A nevezési díj a helyszínen fizetendő, számla ellenében.

-

Nevezni lehet: - MTTOSZ e-mail: mttosz@mttosz.eu, telefonszámán: +36 1 433-3920,
vagy
Bartos Gábor e-mail címén: gbartos@t-online.hu

5. Lebonyolítás
5.1 A pályára lépés rendje, időbeosztás:
A beérkezett nevezések alapján a verseny Szervező Bizottsága elkészíti a
sorsolást, amelyet az érintett csapatoknak elküld.
5.2 A csapatok létszáma, összetétele:
A csapatversenyre 4 fős csapatok nevezhetnek a következő formációkban: 4 fős
női csapat, 4 fős férfi csapat, 4 fős vegyes csapat – 2 női + 2 férfi versenyző,
a vegyes csapatban csak 2 női és 2 férfi versenyző szerepelhet.
5.3 Versenyszámok:
- csapatverseny
- egyéni verseny

- női csapat
(4 fő)
- férfi csapat
(4 fő)
- vegyes csapat (2+2 fő férfi-nő)
- női egyéni
- férfi egyéni
- legjobb falusi női egyéni

- legjobb falusi férfi egyéni
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A versenyen induló versenyzők 60 vegyes gurítást teljesítenek két pályán, 30
gurításonként, pályacserével.
5.4 Regisztráció:
A verseny Szervező Bizottsága által megküldött sorsolásban szereplő pályára
lépési időpont előtt fél órával kell jelentkezni a helyszínen a pontos versenyzői
névsor és pályára lépési sorrend megadásával, továbbá a szükséges
adminisztráció elvégzése céljából. A Szervező Bizottság jogosult a megadott
időpontig nem jelentkező versenyzők helyett, a későbbi pályára lépőket előbbre
sorolni.
5.5 Gurítás-szám, próbagurítás:
A gurítás-szám: 60 vegyes gurítás, 5 próbagurítással
5.6 Eredményszámítás:
Csapatversenyben a csapatot alkotó versenyzők 60 vegyes gurításának össz
eredménye számít ( 4 x 60 ). Egyéni versenyben a nemenkénti 60 vegyes
eredmény számít. A helyezéseket a jobb összes eredmény határozza meg,
ennek egyenlősége esetén a jobb taroló eredmény, ennek egyezősége esetén,
egyéni versenyben a jobb második tarolás, csapatversenyben a jobb összes
tarolás, ennek egyezősége esetén a jobb egyéni eredményt elért csapat a jobb
helyezett.
5.7 Díjazás:
Csapatverseny: női csapat
férfi csapat
vegyes csapat

I – III. helyezettek, (Kupa, érem)
I – III. helyezettek, (Kupa, érem)
I – III. helyezettek, (Kupa, érem)

Egyéni verseny, női egyéni
férfi egyéni

I – III. helyezettek, (Kupa, érem)
I – III. helyezettek. (Kupa, érem)

Legjobb falusi női egyéni

I. helyezett (Kupa, érem)

Legjobb falusi férfi egyéni

I. helyezett (Kupa, érem)

Szeretettel várjuk a szabadidős országos teke bajnokságra a csapat és egyéni versenyzők
jelentkezését és sikeres részvételét.

Budapest, 2017. május 22.
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