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MAGYAR  BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG  
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG 

 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.    (36-1) 460 6805 

Adószám: 18170366  - 2 – 42  teke@tekesport.hu
Bankszámlaszám: 11714006 - 20422347    www.tekesport.hu 

 

A 2020/2021. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságok 

(nemenként és korcsoportonként) 

VERSENYKIÍRÁSA 

 

1. RENDEZŐ: 

A 2020/2021. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságokat a Magyar Bowling és Teke Szövetség 

Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/ rendezi. Kivételt képeznek ezen Egyéni 

Bajnokságok selejtezői - konkrétan a Városi, Megyei, valamint a hat Területi NB III- as csoportban 

folyó ISKOLAI 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:   Juhász Tibor 

Tagok:  Némethné Varga Beáta 

Danóczy Richárd 

Peténé Bruszt Krisztina 
 

 

3. RÉSZTVEVŐK, TOVÁBBJUTÁS: 

 

„A” korcsoportban - két kategóriában - /igazolt és nem igazolt/ az általános és középiskolák  

– a döntő időpontjában – 

2002.07.01 – 2006.06.30. között született leány és fiú tanulói; 

 

„B” korcsoportban - két kategóriában - /igazolt és nem igazolt/ az általános iskolák  

– a döntő időpontjában – 

2006.07.01. után született leány és fiú tanulói;  
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ha iskolájuk, vagy sportegyesületük – az illetékes Városi, Megyei Tekéző Szövetség vonatkozó Versenykiírása 

előírásai szerint - nevezi Őket a Városi, Megyei iskolai Egyéni Bajnokságba. A Városi Iskolai Egyéni 

Bajnokságokból a továbbjutók a Megyei illetve a Területi Iskolai Egyéni Bajnokságokban folytatják 

versenyzésüket. Az ide feljutó – nemenkénti és korcsoportonkénti – létszámokról a MATESZ Utánpótlás 

bizottsága dönt a beérkezett eredmények alapján, a területükhöz tartozó Városi és Megyei Tekézők 

Szövetségek egyetértésével. 

 

A 2020/2021. évi iskolai egyéni versenyek Országos döntőire feljutó (nemenként és korcsoportonkénti) 

létszámok: 

 

 Serdülő „B” korcsoportban 36 fő (18 leány és 18 fiú /igazolt/ 

 Serdülő „A” korcsoportban 36 fő (18 leány és 18 fiú /igazolt/ 

 Serdülő „B” korcsoportban 24 fő (12 leány és 12 fiú /nem igazolt/ 

 Serdülő „A” korcsoportban 24 fő (12 leány és 12 fiú /nem igazolt/ 

 

Ezen létszámon belül az egyes területekről feljutó (nemenkénti és csoportonkénti) létszámokról a MATESZ 

vonatkozó versenykiírásban megadott Versenybíróság dönt az egyes területek iskolai egyéni versenyeit 

lebonyolító Városi és Megyei Tekézők Szövetségeinek egyetértésével. 

 

4. A MAGYAR ISKOLAI EGYÉNI BAJNOKSÁGOK IDŐSZAKA: 

 

A 2020/2021. évi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságok – nemenként és korcsoportonként - az egyes 

városokban, megyékben, majd a továbbjutók számára az NB III. területi csoportokban sorsolás alapján, torna 

jelleggel kerülnek megrendezésre: 

 

 Megyei ISKOLAI Egyéni Bajnokságok: 2021. 01. 01. - 2021. 02. 27-ig 

 Területi ISKOLAI Egyéni Bajnokságok: 2021. 03. 01. - 2021. 03. 31-ig 

 

A Magyar Iskolai Egyéni Bajnokságok döntőit: 

 

2021. május hónap folyamán  /igazolt nem igazolt versenyzők / 

kezdéssel rendezi meg a MATESZ később kijelölt helyszínen. 

(Indulási jog: A jelen Versenykiírás 3. pontja szerint.) 

 

 

 



 

     ISKOLABAJNOIKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2020 / 2021.      
 

5. NEVEZÉSEK, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 

 

Nevezni csak a jelen Versenykiíráshoz mellékelt (1. számú Melléklet) pontosan kitöltött EGYÉNI 

NEVEZÉSI LAP-on lehet 2021. január 8-án 12:00 óráig (Minden versenyzőnek rendelkezni kell ezen 

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP másolatával, mert ezzel kell igazolnia magát a Versenybíróságnál, pályára lépése 

előtt!) Nevezésre a város, megye területén működő iskolák, vagy (és) az ugyanezen területen működő azon 

MATESZ-Tag egyesületek jogosultak, akiknek nincs tagdíjhátraléka sem a Városi illetve Megyei 

Tagszövetségeknél, sem a MATESZ-nél. 

 

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

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

pedig a területi szövetségek a MATESZ-hez továbbítják, ezek beérkezésének határideje:  

2021. április 15. 10.00 óráig 

 

6. NEVEZÉSI DÍJAK: 

 

Nevezési díj a versenyek legalsóbb szintjén lehetséges /az illetékes szervező dönt róla, melyről 

tájékoztatni köteles a MATESZ szervezetet/ maximum 500.-Ft/fő összeg lehet. 

Az Országos Döntőn nincs nevezési díj. 

 

7. A MAGYAR ISKOLAI EGYÉNI BAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSI FORMÁI, 

GURÍTÁSSZÁMOK: 

 

„A” korcsoport: 

Leányok, fiúk 4x30=120 vegyes gurítás, 30 gurítás után pályacserével; 

Nem igazolt leányok, fiúk 4x30=120 vegyes gurítás, hármas tarolással 

30 gurítás után pályacserével; 

„B” korcsoport: 

Leányok, fiúk: 2x30=60 vegyes gurítás, hármas tarolással, 

30 gurítás után pályacserével. 

 

Ebben a korcsoportban engedélyezett a kis golyó használata. Ha kis golyó -9 fára való gurításnál – bábu 

döntés nélkül halad át a bábuálláson, a versenybíró új gurítást rendel el! 
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8. AZ ISKOLAI EGYÉNI BAJNOKI TORNÁKON ELÉRT HELYEZÉSEK 

MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Az egyes tornákon 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 üres gurítás száma. 

 

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: 

Az Iskolai Egyéni Bajnokság – Városi, Megyei és Területi - nemenkénti és korcsoportonkénti 

/kategóriánkénti/ első három helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül.  

 

Az Országos döntőn az első helyezett kupa, valamint az első három helyezett érem és oklevél 

díjazásban részesül. 

 

10. KÖLTSÉGEK: 

 

Az Egyéni Bajnokság tornáinak lebonyolításával kapcsolatos összes költséget a rendező Szövetségek, 

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

benevező iskolák, vagy (és) sportegyesületek fizetik. 

 

11. LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK: 

11. 1. Pályára lépés: 

Az Országos döntőn való indulás feltétele igazolt játékosoknál az igazolás, érvényes 

sportorvosi és MATESZ versenyengedély megléte. Hiánya esetén a játékos NEM LÉPHET 

PÁLYÁRA! 

Minden versenyző – a kezdőpályáján – 10 illetve 5 bemelegítő gurítást teljesíthet. A verseny az 

első értékelt golyó kigurításával kezdődik. A versenyző azonban legkésőbb pályára lépése előtt 30 

perccel köteles EGYÉNI NEVEZÉSI LAP-ja másolatát a Versenybizottságnak ellenőrzésre átadni, ha 

a Versenybíróság ezt minden szempontból rendben találta, engedélyezi pályára lépését és az 

EGYÉNINEVEZÉSI LAP másolatot a versenyzőnek visszaadja. 
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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.  

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 

ezután hagyhatják el játékterüket, majd ismét kezet fognak valamennyi pályán levő versenyzőtársukkal 

és ekkor már elhagyhatják a pályát. 

 

11. 2.  

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

készített EREDMÉNYLISTA-t köteles vezetni, ebbe a versenyző nevét, születési adatait, összesített teli, 

taroló, valamint végeredményét, továbbá elért helyezését kell beírni. Igazolt versenyzőknél be kell írni 

a versenyzők VERSENYENGEDÉLY 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 illetve a Megyei Tekézők Szövetségei kötelesek: 

 

 az EREDMÉNYLISTÁT a MATESZ részére E-mailben 48 órán belül, valamint 

 az összes EGYÉNI NEVEZÉSI LAP-másolatát, annak egy-egy olvasható példányát az 

illetékes Területi Tekézők Szövetségnek a verseny után egy héten belül megküldeni! 

 

A Területi Tekézők Szövetségei szintén kötelesek: 

 

 az EREDMÉNYLISTA a MATESZ részére E-mailben 48 órán belül, valamint 

 az összes EGYÉNI NEVEZÉSI LAP-másolat annak egy-egy olvasható példányát a MATESZ-

nek a verseny után egy héten belül megküldeni! 

 

11. 3.  

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

kiküldött versenybíró/k/ közreműködésével. Az ettől eltérő időpontban lejátszásra kerülő tornákon is 

biztosítani kell versenybíró/k/ közreműködését a MATESZ – Versenyszabályzat rendelkezései szerint. 
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11. 4.  

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

Versenybizottságnál jelentkezni. (VÁRAKOZÁSI IDŐ NINCS!) 

 

11. 5.  

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. 6.  

Valamennyi pályán az illetékes Versenybíró – küldő bizottság által kiküldött - 75. életévüket 

még be nem töltött - versenybíró(k) vezeti(k) le a mérkőzéseket. A versenybíró(k) folyamatosan, 

gurításonként köteles(ek) az eredményeket az egyéni versenylapra beírni! 

Esetleges verseny félbeszakítás, vagy megszakítás – pl. áramkimaradás, vagy egyéb műszaki 

zavar - után, az addig befejezett gurítás-szériákban (30, illetve 20 gurítással) 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, 2020. november 01. 

MATESZ Utánpótlás és Versenybizottsága 

 


