SZEGEDI TEKÉZŐK EGYESÜLETE
6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
VERSENYKIÍRÁS
a
Szegeden megrendezésre kerülő
„Férfi és női egyéni, felnőtt és utánpótlás tekeverseny”
ZENGŐ ALFÖLD KUPÁÉRT
2021.

1.)

Rendező:

A Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági
Alszövetség (MATESZ) engedélyével
Teke Club Kft és Szegedi Tekézők Egyesülete

Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

H-6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
0036-62-552-243
+36-30-955-4325 és +36-70-866-7048
torus@torus-klima.hu

Szervezők: Karsai Ferenc elnök
Calbert László főbíró
Mádi József technikai vezető
Sonkoly László technikai munkatárs
Szeles Ildikó adminisztrátor
( 36-70-866-7048)

2.)

A verseny helyszíne és ideje:
Teke-Bowling Centrum 6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
2021. 01. 14. -01.16. (csütörtök-szombat) selejtező
2021. 01. 17. 930 (vasárnap) - döntők
(4-4 utánpótlás fiú-leány, 4 női valamint 8 férfi
játékos)

3.)

A pálya műszaki adatai:
Pályatestek száma:
Automatika:
Pályatest:
Bábú:
Golyó:

4.)

4
FUNK trend computer 4000
FUNK Segment
KEBO GOLYÓS
ARAMITH

Versenyszám:
4 x 30 vegyes gurítás (15 teli + 15 tarolás) a selejtezőben
2 x 30 vegyes gurítás kieséses rendszerben a döntőben

4

A verseny résztvevői és költségei:

5.)

A selejtezőre minden magyar és külföldi játékos nevezhet, akiknek érvényes
játékengedélyük van.. Az utánpótlás korú versenyzők az 1997. július 01.
után született versenyzők. Maximum 200 nevezést tudunk fogadni! Egy
versenyző több nevezést is leadhat, így többször is játszhat, a legjobb
eredménye számít.
Csütörtöktől szombatig a selejtezők zajlanak. A legjobb eredményt elérő
versenyzők vasárnap játsszák a döntőt, mely egyenes kieséses
rendszerben zajlik.
A nevezési díj: 3500 Ft/fő

6.)

Nevezési határidő: 2021. 01. 12. 12.00 h.

7.)

A verseny lebonyolítása:
Selejtezők:
A női, és az utánpótlás férfi-női versenyzők 4-4, a férfiak 8 legjobb eredményt
elért játékosa jut be a vasárnapi döntőbe.
A versenyzők négy pályán gurítanak 30-30 vegyes gurítást (15 teli és 15 tarolás).
Pályacsere az alábbiak szerint: 3-4-2-1; 4-3-1-2; 1-2-4-3; 2-1-3-4.
Döntő:
A selejtezőkből bejutott játékosok vasárnap 930-tól játszanak egyenes kieséses
rendszerben az alábbiak szerint:
2x30 vegyes gurítás pályacserével egymás ellen. 1-1 esetén 3 telidobás
dönt a továbbjutásról. Ha az is egyenlő, további 3 telidobás a döntésig
pályacserével. Amennyiben valamelyik szett egyenlő, 1 telidobás dönt a szett
győzteséről.
A 3. helyért is lejátsszák a mérkőzést!

8.)

Díjazás:
Minden versenyszámban Kupa és érem díjazásban részesülnek a versenyzők.

9.)

A verseny főbírója: Calbert László I.osztályú minősítésű játékvezető, segítője
Sonkoly László Magyarország

10.)

A verseny ideje alatt az érvényben levő járványügyi szabályok betartására
kiemelten odafigyelünk és a résztvevőket kérjük azok
betartására!

Szeged, 2021. december 07.

Karsai Ferenc
elnök

