MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  (36-1) 460 6805
Adószám: 18170366 - 2 – 42  teke@tekesport.hu
Bankszámlaszám: 11714006 - 20422347  www.tekesport.hu

A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség
/továbbiakban: MATESZ/ Versenyszabályzata, valamint a vonatkozó érvényes Elnökségi és
Küldöttgyűlési határozatok, figyelembevételével történt.
1. A BAJNOKSÁG SZERVEZŐJE:
Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetsége
1146 BUDAPEST, Istvánmezei út 1-3.
Tel: /06 – 1/ 460-6805,
E – mail: teke@tekesport.hu
2. A BAJNOKSÁG CÉLJA:
Eldönteni a 2022. évi Magyarország Felnőtt Női Kelet / Nyugat Magyarország egyéni
bajnoki címet, valamint az Országos Egyéni, Sprint és Összetett Bajnokságra való
továbbjutást.
3. A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÓJA:
Kelet-Magyarország:

Nyugat-Magyarország:

Tiszakécske VSE

Investment Közutasok Kaposvári TK

4. A BAKNOKSÁG HELYSZÍNE, IDŐPONTJA:
Kelet-Magyarország:

Nyugat-Magyarország:

6060 Tiszakécske, Szabolcska út 42.

7400 Kaposvár, Szántó út 19.

5. A BAJNOKSÁG VERSENYSZÁMA:
Kelet / Nyugat Felnőtt Női egyéni bajnokságon a versenyzők 4 sávon 4 x 30 = 120
vegyes gurítást teljesítenek. A verseny lebonyolítása a MATESZ érvényes Versenyszabályzata
alapján történik, a versenyzők pályára lépéskor kezdőpályájukon 10 bemelegítő gurítást
végezhetnek. A versenyt minden esetben négy sávon kell lebonyolítani, függetlenül attól, hogy
azt négy vagy hat sávos pályán rendezik-e.
6. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI:
A MATESZ és a VERSENYBIZOTTSÁGA határozata alapján, a Felnőtt Női egyéni
TERÜLETI BAJNOKSÁG helyezettjei vehetnek részt, az alábbi táblázatban megadott
létszámmal:
KELET MAGYARORSZÁG BAJNOKSÁG

NYUGAT MAGYARORSZÁG BAJNOKSÁG

Eger területéről:

8 fő

Győr területéről:

14 fő

Szeged területéről:

0 fő

Kaposvár területéről:

13 fő

Budapest területéről:

32 fő

Szombathely területéről: 13 fő

Összesen:

40 fő

Összesen:

40 fő

Az Országos Felnőtt Egyéni, Sprint és Összetett egyéni bajnokságra jut:
KELET - MAGYARORSZÁG BAJNOKSÁGÁRÓL: 15 fő
NYUGAT - MAGYARORSZÁG BAJNOKSÁGÁRÓL: 9 fő
VÁLOGATOTTAK 8 fő
ÖSSZESEN: 32 fő
A változás jogát a MATESZ Versenybizottsága fenntartja.
A területi versenyekről készült jegyzőkönyvet a rendező Egyesület köteles a verseny
befejeztével 24 órán belül - megküldeni a MATESZ-nek. A továbbjutók létszámát a
versenybizottság a beérkezett nevezések függvényében megváltoztathatja!!!

7. KÖLTSÉGEK:
A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a rendező Egyesület fizeti. A résztvevő
versenyzők költségeit – nevezési díj, utazási, szállás, étkezés stb. költségek – a versenyzők,
vagy egyesületeik fizetik.
8. NEVEZÉSI DÍJ:
4 000 Ft/fő, melyet a helyszínen a nevezési létszám alapján a versenybizottságnál
kérünk befizetni. A benevezett és meg nem jelent versenyzők után is meg kell fizetni a nevezési
díjat.
9. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:
A MATESZ jelenleg érvényben lévő szabályai szerint.
➢ a versenyző által ütött több fa, ha faegyenlőség van,
➢ akkor a versenyző jobb tarolása, ha ez is egyenlő
➢ a versenyző kevesebb üresgurítás-száma, ha ez is egyenlő
➢ a versenyző több ütött kilences-száma számít
➢ ha itt is egyenlőség áll fent a Versenybizottság két azonos helyezettet hirdet ki.
10. CÍMEK:
Az egyes versenyszámok győztesei az alábbi címeket kapják:
2022. évi Kelet / Nyugat Magyarország Felnőtt Női Egyéni Bajnokság I. helyezettje
2022. évi Kelet / Nyugat Magyarország Felnőtt Női Egyéni Bajnokság II. helyezettje
2022. évi Kelet / Nyugat Magyarország Felnőtt Női Egyéni Bajnokság III. helyezettje
11. DÍJAZÁS:
A bajnokság I – III. helyezett versenyzője érem és serleg díjazásban részesül.

12. EGYEBEK:
A Kelet / Nyugat Magyarország Felnőtt Női Egyéni Bajnokságon csak azok vehetnek
részt:
➢ akik magyar állampolgárok,
➢ akik betöltötték 18. évüket, /napra/
➢ érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek,
➢ akik regisztrált versenyzői igazolással, érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek
➢ akik külföldön regisztrált versenyzői igazolással, érvényes sportorvosi igazolással,
valamint érvényes MATESZ Versenyzési engedéllyel – amit egyesületen kívüli
versenyzőként kaphatnak meg – rendelkeznek.
MEGJEGYZÉS:
➢ A külföldön játszó magyar állampolgárságú versenyzők /a válogatott versenyzők
kivételével / kötelesek a lakóhelyük szerinti területi selejtezőkön indulni, ahonnan
eredményük alapján juthatnak tovább.
➢ A játékos a pályára lépésre kisorsolt időpont előtt félórával köteles jelentkezni a
verseny színhelyén, a Versenybizottságnál.
➢ A 2022. évi Kelet / Nyugat Magyarország Felnőtt Női Egyéni Bajnokságon minden vitás
esetben, illetve óvásnál a Versenybizottság a helyszínen végérvényesen dönt,
fellebbezésnek nincs helye.
➢ Óvást csak akkor tárgyal a Versenybizottság, ha az óvási díjat – 5 000.- Ft-ot – a
helyszínen befizették. Az óvási díjat, amennyiben a Versenybizottság az óvásnak helyt
ad, azonnal visszafizetik.
BUDAPEST, 2022. február 23.
MATESZ Versenybizottsága

