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A Budapesti Tekézők Szövetsége  

női és férfi egyéni  

versenyt ír ki az alábbiak szerint: 
 

A verseny rendezője: 
 

A versenyt Budapesti Tekézők Szövetsége (továbbiakban:  BTSZ)  

(székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.) szervezi és bonyolítja le. 

 

A verseny céljai: 
 

- Földvári Béla emlékét egy sportrendezvénnyel megőrizni. 

 

- sporteseménnyel gazdagítani a különböző korosztályos tekézők 

versenyrendszerét, 

 

- a tekesport budapesti népszerűsítése, 

 

- sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

 

Indulási jogosultság: 
 

A versenyen igazolt és amatőr (igazolással nem rendelkező) játékosok is indulhatnak.  

Minden olyan versenyző, aki játékengedéllyel és érvényes   sportorvosi igazolással 
rendelkezik igazolt játékosnak minősül.  

A többi résztvevő amatőr kategóriában vehet részt a versenyen. Az amatőr 

versenyzőknek pályára lépés előtt írásos nyilatkozatot kell tenniük, hogy saját 

felelősségükre vállalják a játékot. 

 

A versenyzők a következő kategóriákban indulhatnak:  

 
• igazolt női és férfi 

• amatőr női és férfi 

• serdűlő lány és fiú 

• ifjúsági lány és fiú 

 

 

 



Nevezés, nevezési határidő, nevezési díj: 
 

A nevezéseket 2022. április 11. lehet leadni a vargazoli57@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 06 20 324 6553 telefonszámon. 

A nevezéskor kérjük megadni a játékos és az egyesület nevét,  valamint  és időpontot, 

amikor pályára szeretne lépni. 

 

A verseny nevezési díja felnőtt játékosoknak: 2.500 Ft/fő 

 

A versenyen induló serdűlő és Ifjúsági (női, férfi) játékosoknak nincs nevezési díj.  

 

Fizetési mód:  a  helyszínen készpénzzel, a játékos pályára lépése előtt. 

 

A verseny költségei: 
 

A rendezési és díjazási költségeket a BTSZ viseli. A felmerülő egyéb költségek a 

sportegyesületeket terhelik. 

 

A verseny időpontja,  helyszíne: 
 

Időpont:  2022. április 22.péntek - 23.szombat (szükség esetén 24. Vasárnap is.) 

Helyszín: Fővárosi Vízművek SK. Tekepálya (1042 Budapest, Váci út 102.) 

 

Pályabeosztás: 

 
A versenyre az érvényes pályabeosztást a BTSZ készíti el a beérkező nevezések alapján, 

melyről az érintettek a www.bptekeszov.hu honlapon kapnak tájékoztatást.  

 

Gurításszám, próbagurítások: 
 

A versenyzők 4 x 30 vegyes (15 teli+15 tarolás pályacserével) –összesen 

120 vegyes – gurítást teljesítenek. 

 

A játékos az értékelt gurítások megkezdése előtt 10 próbagurítást végezhet. 

 

 

 

 

mailto:vargazoli57@gmail.com
http://www.bptekeszov.hu/


Eredményvezetés: 
 

A játékvezetők szetteként göngyölített eredményvezetést alkalmaznak. Ennek 

megfelelően a teli gurításokat követően nincs nullázás. 

 

Az eredménytáblákon – versenybírói közlés alapján – a 30 vegyes gurításomként 

eredményt kell felírni, majd versenyzőként az összesített 120 vegyes gurítás 

eredményét. 

 

A helyezések eldöntésének szabályai: 
 

A helyezéseket alapvetően a több ütött fa határozza meg. 

 
Azonos eredmény esetén a jobb tarolás, majd a kevesebb üres gurítás jelenti az 
összevetési kritériumot. 

 

 

Díjazás: 

 
Amennyiben legalább 9 játékos indul az adott kategóriában 

 

1. a serdülő és ifjúsági kategóriák  I-III. helyezettje kupa díjazásban részesül 

2.  a felnőtt kategóriák I-III. helyezettje ajándékutalvány és emléktárgy díjazásban 

részesül,  

 

Kevesebb induló esetén csak a győztesek kapnak díjat. 

 
  

Versenyszabályok: 
 

A jelen versenykiírást a BTSZ alapszabályával, a Magyar Bowling és Tekeszövetség 

Teke Szakági Szövetsége által kiadott érvényes Versenyszabályzattal, valamint az 

Átigazolási, Műszaki, és Minősítési Szabályzatokkal együtt kell alkalmazni. 
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