
Versenykiírás

Sportbaráti üdvözlettel meghívja Önöket a Tiszakécske VSE Teke szakosztálya a
2021. december 4-5-én, 11-12-én és 27-28-29-30-án, Tiszakécskén megrendezésre kerülő

2021. évi Karácsony kupára

1. A verseny célja: A résztvevők részére versenyzési lehetőség biztosítása, sportbaráti kapcsolatok elmélyítése.

2. A verseny rendezője: Tiszakécske VSE Teke Szakosztálya
A versenybizottság: elnöke Kiss Viktor, tagjai Tóth Vivien, Mata József, Kokavecz Dávid

3. A verseny helyszíne: A TVSE tekepályája, , melynek címe: 6060 Tiszakécske, Szabolcska Mihály u. 42.

4. A verseny időpontja: 2021. december 4-5 9:00-tól
2021. december 11-12 9:00-tól
(dec. 11-12 --> Nem igazolt versenyzők részére, NB-s BAJNOKI FORDULÓ!)
2021. december 27-28-29-30 9:00-tól

5. A verseny lebonyolítása:Minden versenyző, maximum 10 bemelegítő gurítást követően

120(4*30) vegyes gurítást teljesít.

6. Versenyszámok: Igazolt férfi csapat és egyéni, Igazolt Női csapat és egyéni, Nem igazolt Női csapat és egyéni,

valamint Nem igazolt férfi/vegyes csapat és Amatőr férfi egyéni verseny. A Női Igazolt és
Nem igazolt csapat és egyéni verseny minimum 8-8 fő/5-5 csapat nevezése esetén kerül külön
díjazásra, egyéb esetben egy kategóriában díjazzuk a hölgyeket!

7. A helyezések eldöntése: A helyezések eldöntése a több ütött fa alapján történik.
Az egyéni sorrendet a csapatban ütött fák alapján állapítjuk meg. Egyenlő fa esetén
(mind csapatban, mind egyéniben) a jobb tarolás, amennyiben ez is egyenlő, a kevesebb üres gurítás dönt!

8. A verseny résztvevői: Azon 4 fős csapatok és egyéni versenyzők, akik
2021. december 1-én 00:00-ig beérkezően
nevezést küldenek az alábbi e-mail vagy posta címre:

Kiss Viktor, 6060 Tiszakécske, Szabolcska Mihály utca 45/3. E-mail: tvseteke@gmail.com
INFORMÁCIÓK: Kiss Viktor +36/20-223-0177(16:00 után!)

NEVEZÉST CSAK ÍRÁSBAN FOGADUNK!!!!!
Kérjük a csapatokat, versenyzőket a kiírt pályára lépés előtt MINIMUM 30 perccel megjelenni!

Egy sportegyesületből több csapat nevezése is lehetséges, valamint egy játékos több alkalommal is guríthat,
ha a nevezési díjat befizette!

A versenyen sportegészségügyi szempontból MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VEHET RÉSZT!

9. Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat, vagy 3.000Ft/fő egyéni induló esetén,
melyet a helyszínen készpénzben, vagy átutalással van lehetőség befizetni.

Kérjük, hogy számla igényüket a nevezéskor a számlázási adatokkal együtt küldjék el!
A számlák utólagosan, postai úton kerülnek kiküldésre!



10. Díjazás:

1.) Férfi IGAZOLT csapat I-III.(Kupa)
2.) Férfi IGAZOLT egyéni I-III.(Érem+Ajándék kosár)
3.) Női IGAZOLT csapat I-III.(Kupa)
4.) Női IGAZOLT egyéni I-III.(Érem+Ajándék kosár)
5.) Női NEM IGAZOLT csapat I-III.(Kupa)
6.) Női NEM IGAZOLT egyéni I-III.(Érem+Ajándék kosár)
7.) Férfi/vegyes AMATŐR csapat I-III.(Kupa)
8.) Férfi NEM IGAZOLT egyéni I-III. (Érem+Ajándék kosár)
9.) Legjobb teliző (Kupa+Ajándék kosár)
10.) Legjobb taroló (Kupa+Ajándék kosár)
11.) Legjobb FIÚ utánpótlás játékos (Kupa+Ajándék kosár)
12.) Legjobb LEÁNY utánpótlás játékos (Kupa+Ajándék kosár)
13.) Legjobb tiszakécskei játékos (Kupa+Ajándék kosár)

Egy játékos, csak egy egyéni díjat nyerhet!
11. Költségek: A verseny rendezési költségeit a Tiszakécske VSE Teke szakosztálya viseli.

Minden egyéb felmerülő költség (utazás, étkezés, szállás) a résztvevőket terheli.

12. Egyéb rendelkezések: A pályabeosztással kapcsolatos kéréseket a nevezés beérkezésének
függvényében, lehetőség szerint figyelembe vesszük! Előre egyeztetett időpontban, a megjelölt
versenynapokon kívülre is(minimum 8 játékos esetén), valamint a nevezési határidő lejárta után is
tudunk nevezéseket fogadni! Nem igazolt besorolásban csak az a játékos versenyezhet, aki a
2020/21-as, valamint a 2021/22-es bajnoki szezonban a Szuperliga,NB I, NB II bajnoki
osztályokban felnőtt csapatban nem szerepelt!

Az aktuális pályabeosztás az alábbi linken megtekinthető:
Karácsony kupa 2021 PÁLYABEOSZTÁS

Óvás esetén a versenybizottság a helyszínen dönt, amely ellen fellebbezésnek helye nincs!
Óvási díj: 10.000 Ft.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő teke verseny szabályok az irányadók.

Az öltözőben, valamint a pályán hagyott értéktárgyakért a rendező szerv felelősséget nem vállal!

Tiszakécske, 2021.11.02

Sportbaráti üdvözlettel:
Tiszakécske VSE Teke szakosztálya

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t_1pBLwXl2VyMJv5jI9TwIEGE9BE0AMbpjfG548Oz7c/edit?usp=sharing

