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XIII. Nyerges Béla Emlékverseny 

Csapat és egyéni tekeverseny  

Bábolna, 2021 

I. A verseny célja: 

              A bábolnai tekecsapat alapítójára való megemlékezés. 

II.  A verseny ideje: 

       2021. október 21. – 2021. október 24.  

       2021. október 28. – 2021. október 31. 

A verseny helyszíne: 

       Bábolna tekepálya: Bábolna, Béke út 8. 

III. A verseny rendezője: 

       Bábolna Sportegyesület, Teke Szakosztály. 

       A versenybizottság tagjai: 

                        Elnök: Skuba István 

                        Tagok: Katona Tibor Péter  

                                     Torma József 

 

                                    A verseny résztvevői: 

       A versenyre benevezett 4 fős csapatok, valamint egyéni       

      indulók. /Egy játékos csak EGYSZER nevezhet / 

IV. Versenyszámok: 

       I.kategória: Női igazolt versenyzők csapat és egyéni versenye 

                            120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével. 

      II.kategória: Női amatőr versenyzők csapat- és egyéni  

                            versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni  



                            pályacserével. 

     III.kategória: Férfi igazolt versenyzők csapat-és egyéni  

                             versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni   

                             pályacserével. 

       IV.kategória: Férfi amatőr versenyzők csapat-és egyéni  

                               versenye:120 vegyes gurítás,  30 gurítás utáni  

                               pályacserével. 

           Amatőr kategóriában csak az versenyző indulhat, aki a 

2020-2021-es bajnoki szezonban (tavasz-ősz) NB-s/Szuperligás 

bajnokságban nem szerepelt játékosként! 

V. Helyezések eldöntése: 

      A csapat- és egyéni versenyben is a több ütött fa határozza  

      meg a helyezéseket. Egyenlő fa esetén a jobb tarolás, ha az is  

      egyenlő, a kevesebb üres gurítás dönt. 

VI. Díjazás: 

      Csapatverseny: 

      Kategóriánként az I-III. helyezett serleget nyer. 

      Az abszolút első helyezett csapat egy évre megnyeri a  

      Vándorserleget. 

      Egyéni verseny: 

      Kategóriánként az I-III. helyezett serleget nyer. 

      Különdíjak: 

       Legjobb teliző, Legjobb taroló, Legjobb ifjúsági játékos női-  

férfi kategóriákra bontva, Legidősebb játékos, Legfiatalabb 

játékos. 

VII. Költségek: 

        A verseny rendezési és díjazási költségeit a verseny  

        rendezője fizeti. Az utazási, étkezési és egyéb költségek 

        a nevezőket terheli. 

VIII. Nevezés: 



        Nevezési határidő: 2021. október 15. /Péntek/  

   

        Nevezni, időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségen lehet: 

        email:  katonatp@gmail.com 

        tel:        +36 70/634-3767 

      Nevezéskor kérjük feltüntetni a pontos kategóriát! (ifjúsági, 

serdülő, senior nevezést is kérjük feltüntetni) 

IX. Nevezési díj: 

      A nevezési díjat a verseny helyszínén a versenybizottságnál  

      kell befizetni. 

      Nevezési díj: 2500 Ft/fő 

A nevezési díj tartalmaz 1 tál ételt 

X. Rajtlista, időbeosztás: 

      A nevezések lezárása után elkészített végleges rajtlistát  

      2021. október 18-ig (hétfő), a megadott email címre elküldjük. 

XI. Egyéb rendelkezések: 

Minden versenyző 10 bemelegítő gurítást végezhet. Egy 

csapatnak max. 1 játékos cseréjére van lehetősége. 

     Pályára lépés előtt 30 perccel a versenybizottságnál jelentkezni 

     kell. 

     A kiírásban nem szabályozott kérdésekben az érvényes 

     MATESZ versenyszabályok az irányadóak. 

 

Bábolna, 2021. augusztus 22. 

                                                                                      Skuba István 

Teke Szakosztályvezető 

      

 

       

                                 

 


