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A 2006. évi MAGYAR IFJÚSÁGI/SERDÜLŐ - LEÁNY/FIÚ - PÁROS, EGYÉNI ÉS
ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Alszövetsége (továbbiakban:
MATESZ) Versenyszabályzata, valamint a vonatkozó érvényes Elnökségi és Küldöttgyűlési
határozatok figyelembevételével történt.
1. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE:
MATESZ
1146. BUDAPEST.
Istvánmezei u. 1-3.
Tel: /06 – 1/ 460 6805
Fax: /06 – 1/ 460 6806
E-mail: teke@tekesport.hu
2. A BAJNOKSÁGOK HELYSZÍNEI:
Fiúk – (Serdülők/Ifjúságiak.)
Attala SE Tekecsarnok
7255 Nagyberki
Arany János u.
Leányok – (Serdülők/Ifjúságiak)
ROXY Sport Tekecsarnok
8900 Zalaegerszeg/Andráshida
Novák M. út 10.
3. A BAJNOKSÁGOK IDŐPONTJA:

2006. december 09-10.

4. A BAJNOKSÁG VERSENYSZÁMAI:
- a) Ifjúsági/Serdülő – leány/fiú páros bajnokság
- b) Ifjúsági/Serdülő - leány/fiú egyéni bajnokság
- c) Ifjúsági/Serdülő – leány/fiú összetett egyéni bajnokság.
Versenyszámonként minden korcsoportban és mindkét nemben
4 sávon 4x30=120 vegyesgurítást teljesítenek,
kivétel az ifjúsági/serdülő – leány/fiú - összetett egyéni verseny, amelyet a páros és
egyéni versenyben elért egyéni eredmények összegezésével értékel a Versenybíróság.
A verseny lebonyolítása a MATESZ érvényes Versenyszabályzata alapján történik, a
versenyzők minden pályára lépéskor, kezdőpályájukon 10 bemelegítő gurítást
végezhetnek. A versenyt minden esetben négy sávon kell lebonyolítani, függetlenül
attól, hogy azt négy vagy hat sávos pályán rendezik-e.

5. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI:
A MATESZ és a VIDÉK BIZOTTSÁG határozata alapján az Ifjúsági/Serdülő leányok/fiúk - egyéni VIDÉK/BUDAPEST helyezettjei vehetnek részt az alábbi
táblázatban adott létszámmal:
Ifjúsági/Serdülő
Leányok
Fiúk
VIDÉKBAJNOKSÁG
1-14.
1-16.
BUDAPEST BAJNOKSÁG
1-10.
1- 8.
helyezettjei.
Az Ifjúsági/Serdülő - leány/fiú - egyéni VIDÉK, illetve a BUDAPEST BAJNOKSÁG
helyezettjei adatait
/Név, igazolási szám, eredmény, helyezési szám, párosítási igények/ tartalmazó
jegyzőkönyveknek legkésőbb
- 2006. december 04-én 10.00 óráig –
kell beérkezni a MATESZ Versenybíróságához. /Párosítási igény bejelentése
hiányában a párosítást – elsősorban az erősorrend figyelembevételével – a
Versenybíróság végzi el./
Korhatár: Ifjúsági leányok/fiúk – 1983. 07. 01 – 1988. 06. 30 között születettek,
Serdülő leányok/fiúk – 1988. 07. 01-én és utána születettek.
6. A BAJNOKSÁGOK VERSENYBÍRÓSÁGAI:
Fiú Versenybíróság:
Elnök: Németh Tibor
Tagok: Lukács Pál
Herr Ferenc
SZÁLLÁS- ÉS ÉTKEZÉSILEHETŐSÉG A PÁLYÁTÓL 5 PERCRE!!!
ÉRDEKLŐDNI LEHET: PUSZTAI RÓBERT – 06/302278824
Leány Versenybíróság:
Elnök: Büki László
Tagok: dr. Orsós Ferenc
Borsos József
7. KÖLTSÉGEK:
A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a Rendező fedezi.
A résztvevő versenyzők költségeit – részvételi díj, utazási, szállás, étkezési stb.
költségek – a versenyzők egyesületei fizetik.
Részvételi díjak:
Ifjúsági leány/fiú páros bajnokságban
2500,- Ft/fő
Serdülő leány/fiú páros bajnokságban
2500,- Ft/fő,
amelyet a verseny színhelyén történő kötelező bejelentkezéskor kell a
Versenybíróságnál befizetni (Az egyéni döntőbe bejutott versenyzők nevezési díjat
nem fizetnek!)
8. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:
A résztvevők ismeretében elkészített és valamennyi érdekeltnek megküldött
rajtlistában megadottak szerinti időben kezdődő páros bajnokságokon, a helyezések
eldöntése elsősorban a páros tagjai által ütött több fa alapján történik.
Faegyenlőség esetén a jobb tarolás, ha ez is egyenlő a kevesebb üres gurítások száma
dönt /Ha ez is egyenlő lenne két azonos helyezettet hirdet ki a Versenybíróság./

A páros bajnokságok 12 legjobb egyéni eredményt elérő versenyzője jut a
másnapi egyéni döntőkbe, ahol a napi eredmény – elsősorban a több ütött fa –
alapján dől el a Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú - Egyéni Bajnoki cím és a
további helyezések sorsa. /Faegyenlőség esetén a Versenybíróság a páros
bajnokságnál ismertetett elvek szerint dönt./
Ugyanezen elvek alapján dől el a Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú - Összetett
Egyéni Bajnoki cím és a további helyezések sorsa is, de itt a párosban elért egyéni
eredmények és az egyéni döntőben ütöttek összegezésével.
9. CÍMEK:
Az egyes versenyszámok győztesei az alábbi címeket kapják:
- Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú Páros Bajnoka - 2006.
- Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú Egyéni Bajnoka – 2006.
- Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú Összetett Egyéni Bajnoka – 2006.
10. DÍJAZÁS:
A bajnokságok győztesei és helyezettjei az alábbi díjazásban részesülnek:
1. helyezettek
aranyérem + jutalom
2. helyezettek
ezüstérem + jutalom
3. helyezettek
bronzérem + jutalom
11. EGYEBEK:
a) A Magyar Ifjúsági/Serdülő – Leány/Fiú - páros, egyéni és összetett egyéni
bajnokságon csak azok vehetnek részt:
• akik magyar állampolgárok,
• akik regisztrált versenyzői igazolással, érvényes versenyengedéllyel és
érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek,
• akik külföldön regisztrált versenyzői igazolással, érvényes sportorvosi
igazolással, valamint érvényes MATESZ - Versenyzési engedéllyel –
amit egyesületen kívüli versenyzőként kaphatnak meg – rendelkeznek
Megjegyzés: Ezek a külföldön játszó magyar állampolgárságú
versenyzők kötelesek a lakóhelyük szerinti területi selejtezőkön
indulni, ahonnan eredményük alapján juthatnak tovább.
* a pályára lépésre kisorsolt időpont előtt félórával jelentkeztek a
verseny színhelyén, a Versenybíróságnál.
b) A 2006. évi Magyar Ifjúsági/Serdülő – leány/fiú - páros, egyéni és összetett
egyéni bajnokságon minden vitás esetben, illetve óvásnál a Versenybíróság a
helyszínen végérvényesen dönt, fellebbezésnek nincs helye. Óvást csak akkor
tárgyal a Versenybíróság, ha az óvási díjat – 5000,-Ft-t - a helyszínen
befizették. Az óvási díjat, amennyiben a Versenybíróság az óvásnak helyt ad,
azonnal visszafizetik.
Budapest, 2006-09-18.
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