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HAJDÚ-KUPA 

 

MEGHÍVÁSOS TEKEVERSENY-2021 

 

 

 

A verseny célja: A felújított Rigó Dezső Tekecsarnokban versenyzési lehetőség 

biztosítása az érdeklődők számára. 

 

A verseny helyszíne: Debrecen Oláh Gábor utca 5. Rigó Dezső Tekecsarnok 

 

A verseny ideje: 2021. 08. 20-21.  

 

A verseny rendezője: Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség, Hajdú-Bihar Megyei 

és Debreceni Tekézők Szövetsége 

 

A verseny védnökei: 

- Oláh Sándor Villjav. Kft ügyvezetője,  

- Aszalós Imre HBM Sportszövetség elnöke, 

  

Versenyigazgató: Oláh Sándor. 

 

Versenybíróság: 

 

- Elnök: Nagy Tibor 

- Titkár: Hacker Dezső 

- Tag: Herbákné Ilyés Ilona, Balogh Mária. 

 

Versenyszámok:   

 

A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre, igazolt női és férfi, amatőr női 

és férfi versenyzők számára.  Csapat (4 fős) és egyéni verseny, valamint vegyes 

páros, melyet előre megadott névsorral fogadunk el, verseny után már nem lehet 

módosítani.  A csapatok vegyes összetételűek is lehetnek, nők és férfiak. Női 

csapatban csak nők szerepelhetnek! Egy igazolt játékos egy csapatban még 

amatőrnek számít, a vegyes párosban is egy igazolt játékos lehet. Minden 

versenyző 120 gurítást teljesít (15 teli, 15 tarolás pályacserével).  Minden 

versenyzőnek 10 próbagurításra van lehetősége. A kezdési időpont előtt legalább 

20 perccel jelenjen meg az érintett csapat, játékos. 
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Díjazás: 

 

Minden kategóriában az I-II-III. helyezettek (csapat, egyéni, vegyes páros) kupa 

díjazásban részesülnek.  

 

Nevezés: 

 

Legkésőbb 2021. 08. 03-ig lehet e-mailben a: herbakneili@gmail.com, telefon: 

Herbákné Ilyés Ilona- 06/30/257-3072 mobilszámon.  

 

Nevezési díj: 

 

Bruttó 2000 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő pályára lépés előtt.  

A verseny ideje alatt a MATESZ szabályai érvényesek. Vitás kérdésekben a 

Versenybíróság a helyszínen dönt.  

 

Egyéb:  

 

Kérjük, hogy időben jelezzék, mikor kívánnak pályára lépni. A lehetőségekhez 

mérten a szervezők igyekeznek a kért időt biztosítani.  

 

A helyszínen átöltözésre öltöző áll rendelkezésre.  

 

Az öltözőben hagyott tárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget! 

A verseny honlapja: www.hbmsport.hu 

 

Szálláslehetőség: Gulyás Pál Kollégium, Debrecen Sumen utca 6.sz 

 

E-mailcím: gulyasszallas@gmail.com. 

 

Étkezési lehetőség: Viktória étterem, Debrecen Oláh G. u.5.sz. 

Elérhetőség: www.viktoriaetterem.hu , E-mail: victoria@satrax.hu, Telefon: 06-

52-415-705  
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