VIII. MARXIM KUPA
AMATŐR TEKEVERSENY
Célja: Amatőr csapatok versenyzési lehetősége.
Rendező: MARXIM TEKE CLUB
Támogatók: MARXIM PIZZÉRIA, ZWACK UNICUM NYRT, DREHER ZRT, SIÓMENTE ITAL NAGYKERESKEDÉS,
MOLNÁR BORHÁZ MÓR
Ideje: 2022.09.30.-2022.10.02.
Helye: csóri tekepálya
Versenybizottság: Csehi Sándor, Tóth Ernő, Nyirán József
Verseny résztvevői: Minden olyan amatőr (az a játékos minősül amatőr sportolónak, aki a 2021-2022-es nemzeti
bajnokságban nem lépett pályára játékosként) sportolókból álló 4 fős csapat (férfi, női és vegyes), aki a kiírásban
foglaltakat elfogadja és a versenyre előre benevez. A vegyes csapatok a férfiak mezőnyében indulnak. Minden
játékos csak egy csapatban szerepelhet. A játék során egy játékos cseréjére van lehetőség.
A versenyen minden 16. életévet be nem töltött (2006.08.01. után született) igazolt játékosok részvétele
megengedett. Eredményeik a csapatversenybe beleszámítanak, de egyéni díjazásnál külön értékeljük őket.
Nevezési díj: 8000 Ft/csapat (a helyszínen fizetendő), amely magában foglalja a versennyel kapcsolatos
költségeket. Nevezni Sziklási Tibornál lehet a 70/9 435 423-as telefonszámon 2022.09.26-ig.
A verseny menete férfi és női csapatokra vonatkozóan:
80 vegyes gurítás: 5 bemelegítő dobás + 20 teli + 20 tarolás pályacserével
Kategóriák:
I.
Csapatverseny férfi, női
II.
Egyéni verseny férfi, női
III.
Páros verseny férfi, női
Díjazás:
Csapat férfi, női:
I. II. III. hely: serleg
Egyéni férfi, női:
I. hely: serleg + ajándék
II. és III. hely: serleg
Páros férfi, női:
I. II. III. hely: serleg
Külön díjak:
Legjobb taroló férfi, női:
I. hely: ajándék
Legjobb fiú serdülő játékos:
I. hely: serleg
Legjobb lány serdülő játékos:
I. hely: serleg
Legjobb férfi, női játékos 60 év felett:
I. hely: ajándék
Fődíj:
Vándorserleg + ajándék
Az a csapat (férfi vagy női) nyeri el egy évre a vándorserleget, amelyik a legtöbb ütött fát érte el.
Mindegyik kategóriában és a külön díjak esetében - döntetlen esetén, a tarolás, majd az üres dobások száma
határozza meg a sorrendet.

A versenyen a MATESZ szabályai érvényesek. A csapatok a versenyre való nevezésükkel a versenykiírást
elfogadják. Vitás kérdésekben a versenybizottság dönt. A versenyt csak megfelelő számú csapat jelentkezése
esetén tartjuk meg. Mindenki saját felelősségére versenyez!

JÓ GURÍTÁST!
2022. 08.01.

MARXIM TEKE CLUB

