SZEGEDI TEKÉZŐK EGYESÜLETE
6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
VERSENYKIÍRÁS
a
XIX. alkalommal Szegeden megrendezésre kerülő
WNBA-NBC „A" kategóriás
„Férfi és Női Egyéni Teke Világranglista, III. Nemzetközi Utánpótlás Férfi és női
Tekeverseny és III. Nemzetközi Senior Férfi Tekeverseny”
a BB MENTOR KUPÁÉRT
2021.
1.)

Rendező:

MABOTESZ megbízásából a Teke Club Kft. és a
Szegedi Tekézők Egyesülete

Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

H-6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
0036-62-552-243
+36-30-955-4325 és +36-70-866-7048
torus@torus-klima.hu

Szervezők: Karsai Ferenc elnök
Mádi József technikai vezető
Szeles Ildikó adminisztrátor
(36-70-866-7048)
2.)

A verseny helyszíne és ideje:
Teke-Bowling Centrum 6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
2021. 07. 30 -08.07. (csütörtök-szombat) - selejtező
2021. 08. 08. 930 (vasárnap) - döntő (16 férfi
felnőtt játékos)

3.)

A pálya műszaki adatai:
Pályatestek száma:
Automatika:
Pályatest:
Bábú:
Golyó:

4.)

4
FUNK trend computer 4000
FUNKSegment
KEBO GOLYÓS
ARAMITH

4

Versenyszám:
4 x 30 vegyes gurítás (15 teli + 15 tarolás) a selejtezőben
2 x 30 vegyes gurítás kieséses rendszerben a döntőben

5.)

A verseny résztvevői és költségei:
A selejtezőre minden magyar és külföldi játékos nevezhet, aki érvényes
sportigazolással rendelkezik. Az utánpótlás korú versenyzők az 1997.
július 01. után született versenyzők, míg a senior versenyzők az 1960.
július 01. előtt született versenyzők. Maximum 200 nevezést tudunk
fogadni! Egy versenyző több nevezést is leadhat, így többször is játszhat, a
legjobb eredménye számít.
Csütörtöktől szombatig a selejtezők zajlanak, szombaton játszanak a kiemelt
versenyzők (16 fő). A selejtezők legjobb 16 eredményt elért felnőtt férfi
versenyző vasárnap játssza a döntőt, mely egyenes kieséses rendszerben

zajlik. A többi versenynemben a selejtező napokon elért eredmény alapján
hirdetünk helyezetteket. ( Felnőtt női, U23 fiú, U23 leány, Senior férfi).
A selejtező nevezési díja:
- amatőr NB III-I-I, senior és utánpótlás versenyzők 3500,- Ft (10 Euro )
- Szuperliga és válogatott versenyzők

4500,- Ft (13 Euro )

- A döntőbe jutott versenyzőknek nem kell újabb nevezési díjat fizetni

6.)

Nevezési határidő: 2021. 07. 19. 12.00 h.

7.)

A verseny lebonyolítása:
Selejtezők:
A felnőtt férfiak versenyében a 16 legjobb eredményt elérő játékos jut be a
vasárnapi döntőbe.
A versenyzők négy pályán gurítanak 30-30 vegyes gurítást (15 teli és 15 tarolás).
Pályacsere az alábbiak szerint: 3-4-2-1; 4-3-1-2; 1-2-4-3; 2-1-3-4.
A többi versenyszámban a selejtező napokon elért eredmény alapján hirdetünk
eredményt.
Döntő:
A selejtezők első 16 felnőtt férfi helyezettje vasárnap 930-tól játszik egyenes
kieséses rendszerben az alábbiak szerint:
2x30 vegyes gurítás pályacserével egymás ellen. 1-1 esetén 3 telidobás
dönt a továbbjutásról. Ha az is egyenlő, további 3 telidobás a döntésig
pályacserével. Amennyiben valamelyik szett egyenlő, 1 telidobás dönt a szett
győzteséről.
1
16
negyeddöntő
8
9
elődöntő
5
12
negyeddöntő
4
13
döntő
3
14
negyeddöntő
6
11
elődöntő
7
10
negyeddöntő
2
15

930
1010
1050
1130
1210
1250
1330
1430

I.
8
6
3
1
5-12 győztese
2-15 győztese
1-16-8-9 győztese

II.
III.
9
7
11
5
14
4
16
2
4-13 győztese
3-14 győztese
7-10 győztese
1-16 győztese
5-12-4-13 győztese
2-15-7-10 győztese
DÖNTŐ
A II – III. pályán

IV.
10
12
13
15
6-11 győztese
8-9 győztese
6-11-3-14 győztese

A 3. helyért a mérkőzést nem játsszák le!!

8.)

Díjazás (felnőtt férfiak):
1.
helyezett:
2. helyezett:
3-4. helyezett:
Összesen

250 Euro, valamint kupa
150 Euro, valamint kupa
50 -50 Euro, valamint kupa
500 Euro

A felnőtt női, amatőr, senior ( 60 év felett) és utánpótlás fiú-leány (23 év alatt)
játékosok eredménye az összeredménybe számításba kerül, de részükre külön
rangsor is meghatározásra kerül, és a dobogósok tárgyjutalomban részesülnek.
9.)

A verseny főbírója: Tót Redmond nemzetközi minősítésű játékvezető,
Magyarország

10.)

A verseny ideje alatt az érvényben levő járványügyi szabályok betartásár kiemelten
odafigyelünk és a résztvevőket kérjük azok betartására!

11.) A versenyen való részvétel járványügyi előírásai (az előírások változhatnak!):
- érvényes versenyengedéllyel rendelkezők korlátozás nélkül részt vehetnek.
- versenyengedéllyel nem rendelkező amatőr játékosok csak érvényes védettségi
igazolvány felmutatása után versenyezhetnek.
- a létesítményben csak az érvényben levő járványügyi előírások szerint lehet bent
tartózkodni! ( sportvezetők, edzők, rendezők, bírók, versenyengedéllyel vagy
védettségi igazolvánnyal rendelkező sportolók, védettségi igazolvánnyal rendelkező
szurkolók.)
- külföldi játékosok a járványügyi szabályok szerint utazhatnak be az országba és
versenyezhetnek.
- a motelben a versenyzőkkel érkező turisták, szurkolók csak védettségi igazolvány
felmutatása esetén szállhatnak meg.
- a versenyengedéllyel rendelkező sportolók és sportvezetőik, valamint a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők a motelben megszállhatnak.
- a védettségiigazolvánnyal rendelkezők minden szolgáltatást igénybe vehetnek.
Szeged, 2021. május 17.
Karsai Ferenc
elnök

