
 
V. VIKTÓRIA – Női Teke Kupa 

versenykiírás 
 
 
 
 
Szervező és rendező: A Viktória Amatőr Teke Egyesület  
 
Kiemelt támogató: Magyar-Lakk Kft. 
 
A versenybizottság tagjai: Varga Zoltán, Mayer Árpád, Kiss Viktor 
 
Verseny helyszíne és ideje: Tiszakécske Tekesport Egyesület tekepályája (6060 
Tiszakécske, Szabolcska Mihály u. 44.) 
 
2023.02.10. – 02.11. (Péntek – Szombat) selejtező 
2023.02.12. (Vasárnap) - döntő (16 igazolt játékos és 4 amatőr játékos) 
 
Versenyszám: 4 x 30 vegyes gurítás (15 teli + 15 tarolás) a selejtezőben.                           

2 x 20 vegyes gurítás (10 teli + 10 tarolás) kieséses rendszerben a 
döntőben. 

                          
A verseny résztvevői és költségei: 
 
A versenyre minden magyar és külföldi állampolgárságú játékos nevezhet, aki érvényes 
sportorvos igazolással és játékengedéllyel rendelkezik (a versenyszabályzat szerint ők 
az igazolt játékosok).           
Indulhat, amatőr és szabadidős játékos is, részükre kötelező egy nyilatkozat aláírása, 
hogy saját felelősségükre gurítanak.  
  
Egy versenyző több nevezést is leadhat, a nevezési határidő betartásával.(2023.02.03. 
péntek 24 óra), így többször is guríthat, de csak a legjobb eredménye számít 
versenyben. 
Amennyiben a selejtező napjain visszalépés történik a megüresedő helyre (helyekre) a 
helyszínen lehet jelentkezni. 
 
A verseny nevezési díja: Minden játékos részére 3 000 Ft                                             
 
Nevezési határidő: 2023.02.03. 24 óra. 
  
 
 
                                               A verseny lebonyolítása                      
 
 
Az V. Viktória Női Kupa új rendszerben kerül megrendezésre. Pénteken és szombaton a 
selejtezők zajlanak. Az igazolt és amatőr versenyzők részére külön rangsor kerül 
felállításra. Az igazoltak közül az első 16 játékos, az amatőrök közül az első 4 játékos 
vasárnap külön-külön sprintverseny keretében játssza a döntőt. A 10:00 órai kezdésnél 
az amatőrök döntőjével kezdődik a megmérettetés. Ezt követően kerül sor az igazoltak 
sprintversenyére. 



 
 
Selejtező: 
 

A versenyzők négy pályán, 30 vegyes gurítást (15 teli – 15 tarolás) teljesítenek. 
A 120 vegyes gurítás előtt 10 bemelegítő gurítás engedélyezett. 
Pályacsere az alábbiak szerint: 1-2-4-3, 2-1-3-4, 3-4-2-1, 4-3-1-2. 
A 16 legjobb eredményt elérő játékos jut be a vasárnapi döntőbe. 
Visszalépés esetén a sorendben a következő játékos jut a döntőbe. 

 
Döntő:  
 

A selejtezőből a 16 igazolt és 4 amatőr továbbjutó játékos (10:00 órai kezdéssel), 
játszik a döntőben egyenes kieséses rendszerben. 

 
   Az alábbiak szerint: 
              
              2 x 20 vegyes gurítás pályacserével, egymás ellen.  
              Amennyiben valamelyik szett egyenlő, 1 teligurítás dönt a szett győzteséről. 
 
             1-1 döntetlen esetén 3 teligurítás dönt a továbbjutásról.  
              Ha az is egyenlő, további 3 teligurítás a döntésig (pályacserével.)                                                              
              2 x 20 gurítás előtt 5 bemelegítő gurítás engedélyezett. 
            
 
Eredményhirdetés rögtön a döntő után. 

 Igazolt játékosok díjazása: 1. helyezett: kupa    

2. helyezett: kupa         

A két 3. helyezett: kupa     
 

Amatőr játékosok díjazása: 1. helyezett: kupa    

2. helyezett: kupa         

A két 3. helyezett: kupa     
              
Jelentkezni a versenyre: 

A játékos neve, egyesülete a játéknap ideje (dátum és óra) megjelölésével lehet jelentkezni 
Varga Zoltánnál a 06 20 311 1859 telefonszámon vagy vargazoli57@gmail.com e-mail 
címen.      
 
 A nevezések a beérkezés sorrendjében lesznek teljesítve, ha a kért időpont már foglalt, akkor 
más időpontba lesz a játékos beosztva, előzetes egyeztetés után.  
 
Mindenkinek eredményes, sikeres jó gurítást kívánok. 
 
Sportbaráti üdvözlettel:  

 
Varga Zoltán 

Viktória A.T.E. 
elnök 


