Tisza-Kupa Versenykiírás
A Szolnoki MÁV SE a sportág népszerűsítése érdekében az idei évben ismét megrendezi a
Tisza-Kupát.
A verseny célja:
•
•
•
•

a tekesport népszerűsítése széles körben
versenyzési lehetőség biztosítása a Nemzeti Bajnokság rajtja előtt
amatőr sportolók idénykezdésének segítése
sportbarátságok kialakítása, elmélyítése

A versenybizottság összetétele:

A verseny időpontja:

elnök: Pintér Lajos Tekeszakosztály vezető
titkár: Székely Károly Szervező
tagok: Pomázi István Játékvezető

- igazolt kategóriában:
- amatőr kategóriában:

A verseny helyszíne:

2021. augusztus 28-29.
2021. augusztus 27-28.

Szolnoki MÁV SE
5000 Szolnok Körösi út 1-3.
Tekecsarnok

Információ, felvilágosítás:

Pintér Lajos 30/9683-466

Nevezési díj :

8.000,-Ft/csapat, befizetése pályára lépés előtt.

Nevezési határidő:
2021. augusztus 12 (csütörtök)
A nevezési határidő után csak üres helyekre fogadunk el pótnevezéseket.
Nevezés módja:

Telefonon:
Igazolt kategória: Pintér Lajos +36 30 968-3466
Amatőr kategória: Pomázi István +36 3 654-6998

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.
Versenykategóriák:
•

négy fős csapat kategóriában igazolt női, férfi versenyzők:
120 vegyes gurítás (sávonként 15 teli-15 tarolás)

Lebonyolítás:
A csapatok összetétele 4 fő. Amennyiben valamelyik kategóriában a nevezett csapat szám
nem éri el a hármat, úgy az értékelésnél női és férfi vegyes összevetést alkalmaz a
Versenybizottság.
A pályasáv cserék a MATESZ versenyszabályai szerint történnek.
A játékosok a kezdőpályájukon próbagurítást végezhetnek, minden kategóriában 10 gurítás.
A játékosok többször is nevezhetnek.
Összevetési kritériumok:
• alapvetően a legtöbb ütött fa
• egyenlőség esetén a jobb taroló eredmény
• azonos eredmény esetén a kevesebb üres gurítás
Díjazás:

• minden kategória, csapat, 1-3 helyezettje kupát nyer.
• minden kategória, egyéni 1-3 helyezettje kupát nyer.
• a legjobb teli eredményt elért női, férfi versenyző külön díjat kap
• a legjobb taroló eredményt elért női, férfi versenyző külön díjat kap

A verseny lebonyolításánál hivatásos versenybírók működnek közre és az érvényes
tekeverseny szabályai szerint járnak el. Vitás esetekben a Versenybizottság a helyszínen dönt.
Döntésük végleges, fellebbezésnek helye nincs.
A rendezés egyéb költségeit a Szolnoki MÁV SE állja.
Az utazási és egyéb költségek a nevezett versenyzőket terhelik.
Szolnok, 2021. július 20.
Minden tekesportot kedvelő Sportbarátot szeretettel várunk!
JÓ SZÓRAKOZÁST, SOK ÜTÖTT FÁT KÍVÁNUNK!
Szolnoki MÁV SE

