Dorogi Farsang Kupa
1. A verseny célja: •


a tekesport népszerűsítése



versenyzési lehetőség biztosítása a Dorogi Tekepályán, amatőr és igazolt játékosok
számára



a tekesport megismertetése teljesen kezdő gyerekeknek, és felnőtteknek egyaránt

2. A versenybizottság összetétele:
-

Gál Krisztián

-

Jánosi Csaba

-

id. Hergéth János

3. A verseny időpontja:
2022. február 17-20

4. A verseny helyszíne:
Dorogi Tekepálya
2510 Dorog Otthon tér 1.
5. Információ, felvilágosítás:
Gál Krisztián Mobil: 30/275-56-21

6. Nevezési díj :
Gyermek kategória,1000Ft/fő
Kezdő kategória 1500Ft/fő
Amatőr, Igazolt kategória 2500Ft/fő
befizetése a helyszínen pályára lépés előtt.

7. Nevezési határidő:
2022. január 24 (hétfő)

8. Nevezés módja:
Telefonon: Gál Krisztián Mobil: 30/275-56-21
Online: Az alábbi linken:

A nevezéseket folyamatosan a beérkezés sorrendjében fogadjuk, és a pályabeosztást is ezen
sorrend figyelembevételével készítjük el. Természetesen egyéni kéréseket elfogadunk és
figyelembe veszünk.
Játékosok vagy sportorvosi igazolással, vagy saját felelősségükre indulhatnak.
9. Versenykategóriák:


Gyermek (Minden gyermek, akik nem tölti be 14. életévét 2022. február 20-ig.)
1x30 teli gurítás a gyermek tekepályán



Kezdő felnőttek (Minden olyan nevező, aki 2022-február 20-ig betölti 14.
életévét, és még egyáltalán vagy alig tekézett.)
4x15 teli gurítás



Amatőr játékosok (Minden olyan nevező, aki 2022 február 20-ig betölti 14.
életévét, és már ismeri a tekesport alapjait, szabályait.)
4X30 vegyes gurítás



Igazolt Játékos (Minden olyan nevező aki 2022. február 20.-ig betölt 14. életévét,
és érvényes igazolással rendelkezik.)
4x30 vegyes gurítás



Kortól és nemtől független egy külön versenyt is indítunk. Akik jelmezben
vesznek rész a versenyen és úgy teljesítik a bármelyik kategóriát ajándékot
kapnak, a legjobb jelmezeseket külön is díjazzuk!

Amatőr kategóriában csak az a versenyző nevezhet, aki az elmúlt 3 bajnoki évben nem szerepelt NB-s
illetve Szuperligás bajnokságban.

10. Összevetési kritériumok:


alapvetően a legtöbb ütött fa



egyenlőség esetén a jobb taroló eredmény



azonos eredmény esetén a kevesebb üres gurítás

11. Díjazás:


Minden Gyermek induló emléklap első 3 helyezett fiú/lány kupa



Kezdő Felnőtt: nemeként első 3 helyezett kupa oklevél



Amatőr egyéni: (megfelelő létszámú nevezés esetén nemenként első 3
helyezett kupa + oklevél)



Amatőr csapat Első 3 legtöbb fát gurított csapat



Igazolt egyéni (megfelelő létszámú nevezés esetén nemenként első 3
helyezett kupa + oklevél)



Igazolt csapat Első 3 legtöbb fát gurított csapat



Minden versenyző, aki jelmezben gurít ajándékot kap, a legjobb jelmezes
gurítókat külön díjjazzuk!

12. Egyéb rendelkezések:



A verseny lebonyolításánál hivatásos versenybírók működnek közre és az érvényes MATESZ
tekeverseny szabályai szerint járnak el. Vitás esetekben a Versenybizottság a helyszínen
dönt. Döntésük végleges, fellebbezésnek helye nincs.



A verseny rendezési és díjazási költségeit a verseny rendezője fizeti, minden más költség a
versenyzőket terheli.



Megkérünk minden nevezőt és nézőt, hogy az aktuális magyarországi COVID járványügyi
intézkedéseket tartsák be a verseny ideje alatt.

Minden tekesportot kedvelő Sportbarátot szeretettel várunk!

Dorog

2021.december 16.

