XX. CSIPET KUPA
VERSENYKIÍRÁSA
Selejtezők: 2022.05.02-től – 06.09-ig

DÖNTŐK 2022. 06. 11. (szombaton)

RENDEZŐ:
AZ 1961-BEN ALAPÍTOTT
RÁKOSHEGYI VSE
Az 1961 óta működő és tekesportra szakosodott Rákoshegyi VSE immár huszadik alkalommal rendezi
meg a „CSIPET KUPA” elnevezésű kuparendszerben lebonyolítandó versenyét.

1. A VERSENY CÉLJAI
A tekesport népszerűsítése, a sportolók tudásszintjének emelése, megfelelő minőségi versenyzési
lehetőség biztosítása a résztvevők számára, minősítő eredmények eléréséhez a feltételek
megteremtése, lehetőség sportbarátságok kialakítására és elmélyítésére, valamint a kuparendszerű
verseny keretében eldönteni, hogy a „2022. évi CSIPET KUPÁT” kik nyerik a kiírt versenyszámokban.
2.A VERSENY RENDEZŐJE
A versenyt a XVII. Kerületi Önkormányzat és a Rákoshegyi VSE szervezi és rendezi. A versennyel
kapcsolatos információk beszerezhetők személyesen az esemény helyszínén (1174 Budapest,
Rákoshegy MÁV Állomás), vagy Krémerné Kucsma Máriától +36-30-919-4720 vagy Buga Líviától +3630-301-0129 illetve Buga Lívia facebook oldalán is lehet érdeklődni és időpontot egyeztetni.
A Versenybizottság Elnöke:

Kis Horváth István

A Versenybizottság tagjai:

Bokros Imréné
Berkes Zoltán
Bugáné Fenyvesi Lívia
Pál Albert
Urbán László

3. INDULÁSI JOGOSULTSÁG
A versenyben – az Alap-, Tandemkategóriában – a versenyzők indulása nincs korlátozva. Bármely
csapatbajnoki osztály játékosai indulhatnak, valamint az üzemi bajnokságokban szereplő sportolók is.
Egyéni, teljesen kezdő, teke iránt érdeklődők jelentkezését is várjuk.
A pályára lépés előtt sportorvosi engedély vagy versenyengedély bemutatása nem szükséges, a
versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
4. A VERSENY KÖTSÉGEI
A verseny rendezési és díjazási költségeit a Rákoshegyi VSE viseli. A felmerülő egyéb költségek a
résztvevőket terhelik.
5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ
A nevezéseket, valamennyi versenykategóriában, a 2. pontban megjelölt versenybizottsági tagok
megadott telefonszámain, illetve a működési helyszínen (1174 Budapest, Rákoshegy MÁV Állomás
tekepálya) lehet leadni. Nevezéskor kérjük, hogy mindenképpen adjanak meg telefonszámot, illetve
egyéb elérhetőséget.
Nevezési díjak: Alapkategóriás versenyre: 2000Ft/fő
Serdülő és önálló keresettel nem rendelkező ifjúságiak számára: ingyenes
Tandem versenyre: ingyenes
A nevezési díjakat legkésőbb a pályára lépés előtt kell a Versenybizottság részére megfizetni.
6. A VERSENY IDŐÜTEMEZÉSE
A selejtező versenyek 2022. május 02. és 2022. június 09-e között kerülnek lebonyolításra.
Hétköznapokon elsősorban 15 órától – 20 óráig, míg szombaton és vasárnap egész nap lehet
versenyezni, illetve az ettől eltérő időpontokat kérjük egyeztetni.
Tandem versenyszám feltétele az egyéni versenyben való nevezés, illetve részvétel. A nevezett
sportolóknak a pályára lépési időpontokat a Versenybizottsággal kell előre egyeztetni.

A női és férfi egyéni döntők dátuma: 2022. június 11. (szombat)
A döntőt a hölgyek kezdik kb. 8-9 órakor, ezt folytatja a férfiak küzdelme várhatóan 13 órai kezdettel.
Az eredményhirdetés, egész napos rendezvény keretében 2022. június 11-én lesz kb. 17-18 órakor,
melyre minden nevezett versenyzőt szeretettel várunk.
7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDSZERE, VERSENYSZÁMOK
Az Alapkategóriás egyéni verseny selejtezőből és döntőből áll, ahol egyaránt 100 -100 vegyes gurítást
teljesítenek a pályára lépők.
A Tandem versenyszám esetében a párok összeállítása lehet egynemű és különböző nemű egyaránt,
de egy versenyző csak egy párosban szerepelhet. A versenyző párosok összesen 60 vegyes gurítást
teljesítenek, ahol az eredményt az ütött összfa adja.
A nőknél és a férfiaknál is az első 12 versenyző jut a döntőbe a selejtezőben eredményei alapján, ahol
fordított erősorrendben lépnek pályára. A férfi döntőbe legfeljebb 4 szuperligás versenyző juthat. A
helyezési sorrend megállapításának összevetési kritériumai: több ütött vegyes faeredmény,
tarolásban elért jobb eredmény, kevesebb üres gurítás. A felsorolt összevetési feltételek valamennyi
meghirdetett versenyszámra érvényesek.
Versenyszámok:
női egyéni, férfi egyéni,
szenior nő(60+), szenior férfi(70+)
női csapat(4 fő ),
férfi csapat(4fő),
serdülő leány, serdülő fiú
ifjúsági női, ifjúsági férfi
tandem
„lelkes amatőr” gyermek
„lelkes amatőr” felnőtt
A női, illetve férfi csapatok összeállításánál a tagok bármely korosztály képviselői lehetnek. A
csapatok összetételét a pályára lépés előtt kell meghatározni. Egy versenyző csak egy csapat tagja
lehet.
A csapat, serdülő leány egyéni, serdülő fiú egyéni, ifjúsági női egyéni, ifjúsági férfi egyéni és a tandem
versenyébe csak a selejtezőn elért eredmény számít be.
8. A CSIPET KUPA DÍJAZÁSA
A döntő minden résztvevője tárgyjutalmat és oklevelet kap, továbbá az egyéni, csapat és tandem
versenyszámban induló versenyzők az 1-2-3. helyezésért érmet is kapnak. Az első helyezettek kupa
díjazásban is részesülnek.
10. VERSENYSZABÁLYOK
A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a tekesportra érvényes Verseny- és Játékszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni a felmerülő vitás kérdésekben a Versenybizottság a helyszínen dönt.

Rákoshegyi VSE
Vezetősége
2022.04.14.

