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MAGYAR  BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG  
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG 
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A 2022. ÉVI ORSZÁGOS MAGYAR SENIOR  

FÉRFI EGYÉNI BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 

 

1. RENDEZŐ:  

 

A 2022. Évi Magyar SENIOR Egyéni Bajnokságokat a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke 

Szakági Szövetség /továbbiakban: MATESZ/ rendezi.  

Kivételt képeznek ezen Egyéni Bajnokságok selejtezői - konkrétan a Városi, Megyei, valamint a hat 

Területi NB III-as csoportban folyó SENIOR Egyéni Bajnokságok - ezeket, a MATESZ Elnöksége 

megbízásából, a megbízott Városi, Megyei, illetve Budapesti Tagszövetségek, valamint az NB III-as felnőtt 

csapatbajnokságokat is lebonyolító Szövetségek szervezik és bonyolítják le.  

Jelen Versenykiírás valamint a MATESZ érvényes TEKE VERSENYSZABÁLYZATA /továbbiakban: 

MATESZ Versenyszabályzat/ és egyéb Szabályzatai, továbbá a MATESZ Elnöksége vonatkozó Határozatai 

szerint.  

 

2. VERSENYBIZOTTSÁG:  

Elnök:    Orosz István   20 / 347 – 9328 

 

Tagok:   Nagy Beatrix  30 / 430 – 4609  - Budapestről 

Cseh Bence  30 / 367 – 0796  - Nyugat Magyarországról 

Farkas Imre  30 / 687 – 4648  - Nyugat Magyarországról 

Márton Ferenc  20 / 955 – 6331  - Kelet Magyarországról 

Molnár Pál   30 / 405 – 2931  - Nyugat Magyarországról 

    Tihanyi Péter   20 / 249 – 9512  - Nyugat Magyarországról 
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3. RÉSZTVEVŐK, KOROSZTÁLYOK, TOVÁBBJUTÁS:  

A nemzetközi szövetség kiírásához alkalmazkodva 2022-tól csak egy korcsoportos SENIOR 

bajnokság indul Ü 60-as korosztály néven. 

 

A 2022. Évi Magyar SENIOR Egyéni Bajnokságokban indulhatnak: 

  

1962. 06. 30. – előtt született játékosok, 

FONTOS! A VERSENYKIÍRÁS ÉRTELMÉBEN 4 CSOPORTOT KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG 

IGAZOLT FÉRFI és NŐI Ü - 60 – 

Érvényes MATESZ versenyengedéllyel és Sportorvosival rendelkeznek. 

AMATŐR FÉRFI és NŐI Ü - 60 – 

Egy nyilatkozatot adnak a helyszínen, hogy saját felelősségükre lépnek pályára. 

 

A Városi, Megyei SENIOR Egyéni Bajnokságokból a továbbjutók, a Területi SENIOR Egyéni 

Bajnokságokban folytatják. Mely versenyek lebonyolításáért a Területi szövetségek a felelősek. 

Fontos a Területi SENIOR Versenyeknek legkésőbb 2022 november 15-ig be kell fejeződniük. 

 

A területekről beérkezett indulók létszámának arányában a MATESZ rendezésével kerül majd 

lebonyolításra a KELET – NYUGAT SENIOR Verseny max kategóriánként 40 fővel. 

 

IGAZOLT ÉS AMATŐR SZINTEN IS A TOVÁBBJUTÓK LÉTSZÁMA 

A KELET – NYUGAT VERSENYRE 

 

Egri területéről:   Területi Indulók Arányában   Győr területéről:    

Szeged területéről:   Területi Indulók Arányában   Kaposvár területéről:   

Budapest területéről   Területi Indulók Arányában   Szombathely területéről:   

 

Összesen max 40 fő / korosztályonként 

 

A 2022. Évi SENIOR Egyéni versenyek Országos Döntő létszámának összetétele: 

 

A továbbjutók létszáma a KELET – NYUGAT indulók arányában lesz figyelembevéve. 

 

Összesen: max 32 fő / korosztályonként 

 

A versenybizottság a továbbjutó létszámokat a beérkezett nevezések függvényében módosíthatja! 
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4. A MAGYAR SZENIOR EGYÉNI BAJNOKSÁGOK IDŐSZAKA:  

A 2022. Évi Magyar SENIOR Egyéni Bajnokságok - az egyes városokban, megyékben, majd a 

továbbjutók számára az NB III. területi csoportokban sorsolás alapján, torna jelleggel kerülnek 

megrendezésre a Versenynaptárban feltüntetett időpontokban. Figyelembe véve, ha bizonyos területeken 

Városi és Megyei szinten sokkal több induló várható, ezért megkérjük a Városi és Megyei szövetségeket, 

hogy több versenyzési lehetőséget is biztosítsanak a versenyzők számára akár Hétköznapi versenyek 

formájában is.  

A KELET / NYUGAT SENIOR VERSENYEK HELYSZÍNE, IDŐPONTJA: 

 

a helyszín később kerül kijelölésre 

2022. december 03. IGAZOLT FÉRFI & NŐI 

2022. december 04. AMATŐR FÉRFI & NŐI 

 

AZ ORSZÁGOS SENIOR DÖNTŐ HELYSZÍNE, IDŐPONTJA: 

 

a helyszín később kerül kijelölésre 

2022. december 17. IGAZOLT FÉRFI & NŐI   

2022. december 18. AMATŐR FÉRFI & NŐI 

 

 

 

5. NEVEZÉSEK, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  

Nevezni bárkinek lehet, /igazoltak, nem igazoltak/ ha az időkorlátnak megfelel! 

A nevezéseket, az illetékes VÁROSI, MEGYEI TEKÉZŐK SZÖVETSÉGEIBE kell beküldeni, a 

továbbjutott versenyzők Nevezési Lapjait a TERÜLETI SZÖVETSÉGEKNEK, az onnan továbbjutókét pedig 

a területi szövetségek a MATESZ-hez továbbítják.  

 

 

6. NEVEZÉSI DÍJ:  Kelet – Nyugat versenyre  3 000.- Ft./fő 

Országos Döntőre    4 000.- Ft./fő  

 

7. A MAGYAR SENIOR EGYÉNI BAJNOKSÁGOK GURÍTÁSSZÁMOK:  

 

A SENIOR versenyeken minden szinten (Városi, Megyei, Területi, Országos) a játékosok 

120 vegyes gurítást teljesítenek 30 gurításon kenti pályacserével, 10 bemelegítő gurítással. 

A versenyző legkésőbb pályára lépése előtt 30 perccel köteles a Versenybizottságnál jelentkezni!!! 
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8. HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:  

 

Az egyes tornákon (Városi, Megyei, Területi) a helyezéseket az alábbiak szerint kell eldönteni:  

⮚ 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. 

A továbbjutást a magasabb szintű torna Versenykiírása határozza meg, ez függ az alacsonyabb 

szintű tornákon indulók számától. Az Országos döntők vonatkozásában jelen Versenykiírás 3. pontjában 

foglaltak a mérvadók! 

9. DÍJAZÁS:   

⮚ KELET / NYUGAT, I. – III. helyezettek Kupa + Érem Díjazásban részesülnek 

⮚ ORSZÁGOS - I. – III. helyezettek Kupa + Érem Díjazásban részesülnek 

 

10. KÖLTSÉGEK:  

Az Egyéni Bajnokság tornáinak lebonyolításával kapcsolatos összes költséget a rendező 

Szövetségek, a részvétellel kapcsolatos költségeket (utazási, szállás és étkezési költségek) a résztvevő 

versenyzők fizetik.  

 

11. LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK:  

 

11.1  

Pályára lépés. A versenyzők kötelező bemutatása. Nem hivatalos eredményközlés:  

Pályára lépés: A versenyzők – miután a Versenybizottságnál igazolásuk megtörtént – automatikusan 

engedélyt kapnak a pályára lépésre. Pályára lépésük előtt nevüket fel kell írni a falitáblára, a nézők jobb 

tájékoztatása céljából. Az igazolt versenyzők sportigazolványuk leadásával, a nem igazolt versenyzők pedig 

legalább háziorvos által kiadott igazolással jelentkezhetnek.  

A versenyzők kötelező bemutatása: A versenyzők pályára lépés után a nézőkkel szemben felállnak 

a játéktér pályatesttel határos elülső részén és az adott pályasáv-páron működő versenybíró bemutatja 

Őket, majd minden pályára lépett versenyzővel kezet fognak.  

Nem hivatalos eredményközlés: A versenyzők a versenyzés után – azon a pályán, ahol 

versenyzésüket befejezték – szintén felállnak a játéktér pályatesttel határos elülső részén szemben a 

nézőkkel és az adott pályasáv-páron működő versenybíró ismerteti nem hivatalos eredményüket, csak 
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ezután hagyhatják el játékterüket, majd ismét kezet fognak valamennyi pályán levő versenyzőtársukkal és 

ekkor már elhagyhatják a pályát.  

 

11.2  

A 2022. évi SENIOR Egyéni Bajnokságok küzdelmeiben a versenyzésre kijelölt pálya 

gurítódeszkáinak, bábuállásainak, perselyeknek, bábuknak és golyóknak meg kell felelni a MATESZ - 

Sportszabályzat V. fejezet 3.1 pontjában meghatározott feltételeknek. A vizsgálatot: - Valamennyi csapatnál 

- a Megyei Műszaki Bizottságoknak kell végrehajtani.   

 

11.3  

Ha a kiküldött versenybíró/k/ - akik a pályát és annak felszereléseit kötelesek felülvizsgálni - a pályát 

versenyzésre alkalmasnak találják, a tornát le kell bonyolítani! Ha a versenybíró/k/ döntésével a 

versenyzők vezetői nem értenek egyet, úgy észrevételeiket külön jegyzőkönyvben rögzíteniük kell, amit a 

panaszt tevő félnek és a versenybíró/k/nak is alá kell írni, még a torna megkezdése előtt.  

11.4  

A torna Versenybizottsága – minden csoportban – az illetékes Tekézők Szövetsége által készített 

EREDMÉNYLISTÁ-t köteles vezetni, ebbe a versenyző nevét, születési adatait, összesített teliző, taroló, 

valamint végeredményét, továbbá elért helyezését kell beírni.  

Igazolt versenyzőknél be kell írni a versenyzők VERSENYENGEDÉLYE számát is. / A nézők tájékoztatását 

szolgáló falitáblára pályacserénként kell az eredményt felírni, természetesen a végeredményt is.  

Az EREDMÉNYLISTA hitelességéért a kiküldött versenybíró/k/ fegyelmileg felelős/ek/  

 

A Városi, Megyei Tekézők Szövetségei kötelesek:  

⮚ az EREDMÉNYLISTÁT, annak egy-egy olvasható példányát az illetékes Területi Tekézők 

Szövetségnek, illetve a Városi, Megyei Szövetségnek a verseny után, 24 órán belül kell 

megküldeni!  

A Területi Tekézők Szövetségei szintén kötelesek:  

⮚ az EREDMÉNYLISTA, annak egy-egy olvasható példányát a MATESZ-nek a verseny után, 24 

órán belül kell megküldeni!  

 

11.5  

A tornákat az előre bejelentett időpontban - napon és órai kezdettel - kell lebonyolítani, kiküldött 

játékvezető/k/ közreműködésével. Az ettől eltérő időpontban lejátszásra kerülő tornákon is biztosítani kell 

játékvezető/k/ közreműködését a MATESZ – Sportszabályzat rendelkezései szerint.  
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11.6  

A versenyzők a tornákon félórával versenyzésükre kiírt időpont előtt kötelesek megjelenni és a 

Versenybizottságnál jelentkezni. (VÁRAKOZÁSI IDŐ NINCS!)  

 

11.7 

  Ha bármely okból /pl. áramszünet, pálya-meghibásodás, pályára való bejutás akadályozása stb. / a 

torna elkezdését biztosítani nem lehet, úgy a kötelező újrajátszás miatt felmerülő, számlával igazolt utazási 

költségeket a rendező Szövetségnek vállalni kell.  

 

11.8.  

Valamennyi pályán az illetékes Játékvezető – küldő bizottság által kiküldött - 75. életévüket még be 

nem töltött - játékvezető(k) vezeti(k) le a mérkőzéseket. A játékvezető(k) a teli-tarolás-üres eredményeket 

köteles(ek) az egyéni versenylapra beírni! Esetleges verseny félbeszakítás, vagy megszakítás - pl. 

áramkimaradás, vagy egyéb műszaki zavar - után, az eddig befejezett gurítás-szériákban elért eredményt 

kell figyelembe venni, és a tornát innen folytatni, illetve ismét elkezdeni, függetlenül attól, hogy a folytatásra 

még aznap, vagy későbbi időpontban kerül sor.  

 

 

12. ÓVÁSOK  

A tornákat a helyszínen lehet írásban megóvni, 5000.- Ft óvási díj befizetése mellett. Az így 

hivatalossá vált óvást a helyszíni Versenybizottság azonnal köteles megtárgyalni és dönteni. A helyszíni 

Versenybizottság döntése végérvényes!   

Ha a helyszíni Versenybizottság az óvásnak helyt ad, a befizetett óvási díjat azonnal visszafizetik. Jelen 

Versenykiírás a MATESZ Versenyszabályzat és egyéb MATESZ Szabályzatok rendelkezéseivel együtt 

érvényes, illetve ezen Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a többi MATESZ Szabályzat 

rendelkezései mérvadók! A versenyeken csak a kigurítást egy kézzel (karral) végzők indíthatók!  

 

Budapest, 2022. szeptember 30. 

A MATESZ Versenybizottsága 


