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1. A RENDEZVÉNY  CÉLJA 

A verseny rendezésével a szervezők, résztvevők megemlékeznek 

Kristyán Zsuzsáról. 

  

2. A VERSENY RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA 

A versenyt a Kristyán család és az Ipartechnika Győr SE szervezi és bonyolítja le. 

  

3. VERSENYBIZOTTSÁG 

Elnök: Kristyán István 

Tagok: Anduskáné Cseh Anikó Katalin, Szabó István 

  

4. A VERSENY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA 

GYŐR-SZOL tekecsarnok: Győr, Orgona u. 10.   

2021. június 5-13. 

  

5. VERSENYSZÁMOK 

Női csapat; Férfi csapat (4fő) 

Női, Férfi egyéni 

Vegyes páros 

(A fenti versenyszámokban elért eredmények alapján díjazás a 10-11. pontban leírtak szerint) 

 

6. NEVEZÉS 

A verseny időtartama alatt érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint. 

Pályára lépés előtt 2 500 Ft-os nevezési díj befizetése vagy támogatói jegy vásárlása, mely 

feljogosít a versenyen való részvételre és tárgyjutalomra. 

 Nevezés határideje: 2021. május 25. 

Nevezés: kzs2021.750@gmail.com e-mail címre küldött  

(nevet, póló méretet, indulási kategóriát tartalmazó) üzenetben. 

 

XIV.  KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 

2021. 
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7. PÁLYÁRA LÉPÉS, INFORMÁCIÓ 

Az előzetes jelentkezés alapján történő besorolás szerint. Az időpontokról 

www.ipartechnikase.gportal.hu honlapon illetve a 

http://www.facebook.com/ipartechnikase oldalon lehet tájékozódni. 

Fontos: vegyes párosban a hölgyek számára a pályára lépés gyakorisága korlátlan, kivéve 

ugyanazzal a párral.  

Férfiak három alkalommal, kategóriánként (egyéni, páros, csapat) egyszer léphetnek pályára. 

 

8. A VERSENY KÖLTSÉGEI 

Az Emlékverseny lebonyolítási és díjazási költségei a rendezőket terheli.  

A résztvevők költségeit – utazás, étkezés, stb. – a versenyzők viselik.  

 

9.GURÍTÁSOK  SZÁMA, PRÓBAGURÍTÁSOK 

A versenyzők 120 vegyes gurítást teljesítenek, 4 x 30 (15 teli és 15 tarolás) gurítás pályánkénti 

megosztása mellett.  

10 bemelegítő gurítás végezhető.  

 

10. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

A versenyző(k) által ütött több fa alapján történik a sorrend meghatározása. 

Faegyenlőség esetén a jobb tarolás dönt. 

 

A vegyes párosban és csapatban elért eredmények az egyéni versenybe beszámításra kerülnek. 

A vegyes párosban és egyéniben indulók a pályára lépés előtt a helyszínen is alakíthatnak 

csapatot. Ennek feltétele, hogy a versenybizottságnál előre jelentsék be a csapat, és a csapattagok 

nevét. 

 

 

11. DÍJAZÁS - felajánlások függvényében 

 

KATEGÓRIÁK DÍJAZÁS 

Női csapat: I. - III. 

Női csapat: Vándorserleg * 

Vegyes páros: I. - III. 

Női felnőtt egyéni: I. - III. 

Férfi  egyéni: I. - III. 

Leány ifjúsági** I. - III. 

Leány serdülő *** I. - III. 

Ifjúsági vegyes páros I. - III. 

Szenior női egyéni I. - III. 

Szenior férfi egyéni I. - III. 

Szenior vegyes páros: I. - III. 

Férfi csapat I. - III. 

KÜLÖNDÍJAK 
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Verseny jellege: nyílt nevezésű 

*A győztes női csapat egy évig őrizheti otthonában. 

A vándorserleget a következő évi emlékverseny nyitányára kötelesek teljes épségben visszajuttatni. 

** Az emlékversenyen ifjúsági versenyzőnek számít, aki  

2021.  június 30-ig nem tölti be a 23. életévét. 

 *** Az emlékversenyen serdülő versenyzőnek számít, aki  

2021.  június 30-ig nem tölti be a 18. életévét. 

Mindenki, aki nem tartozik az előző korcsoportokba, felnőttnek számít. 

Szenior kor: nők esetében a verseny időpontjában betöltött 50. életév, férfiak esetében 55. életév. 

  

A nevezéskor, de legkésőbb a pályára lépés előtt a versenyzőnek kell közölnie a 

versenybizottságnál, hogy melyik díjazott kategóriában kíván indulni. 

Utólagos bejelentést nem tudjuk figyelembe venni a díjazás során! 

 

 

12. ÓVÁS 

Minden vitás esetben, 10.000,- Ft befizetése után azonnal dönt a versenybizottság! 

 

  

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A versenyen az érvényben lévő TEKE versenyszabályok a mérvadók. A résztvevők jelentkezésükkel 

elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót. 

 

 

Kérjük a résztvevőket az alapvető higiéniai követelmények betartására! 

  

A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a versenyt kellő számú jelentkező hiányában, illetve vis 

maior ok miatt, különösen a koronavírus járvány miatt, nem tartják meg. Erről elektronikus 

csatornákon tájékoztatnak. 

  

 

 

 

 

 

 


