VERSENYKIÍRÁS
A 60. SAVARIA KUPA
TEKEVERSENYRE
1. A verseny célja:
a. Felkészülési lehetőség biztosítása az új bajnoki szezonra, sportbarátságok
ápolása, valamint a nagy múlttal rendelkező kupa győzteseinek, és
helyezettjeinek eldöntése.
b. A szabadidő egészséges eltöltésének elősegítése
2. A verseny rendezője: A versenyt a Vas Megyei Tekézők Szövetsége (továbbiakban:
VTSZ) rendezi. A VTSZ Elnöksége a Versenybizottságot bízza meg a verseny
lebonyolításával.
3. Versenybizottság:

Elnök: Németh Lajos
Tagok: Zőhrer László, Molnár Tibor

4. A verseny ideje, és helye: A versenyt Szombathelyen a VAOSZ tekepályán rendezzük
meg. (9700 Szombathely, Fő tér 14.), 2019. augusztus 23-24-25-én.
5. Kategóriák: 4X120 gurítás csapat (női igazolt és amatőr, férfi igazolt és amatőr)
120 gurítás egyéni (női igazolt és amatőr, férfi igazolt és amatőr)
6. A verseny résztvevői: A versenyre nevezhetnek olyan igazolt és amatőr egyéni
versenyzők és csapatok, akik a versenykiírást elfogadják. Igazolt csapatok csak azonos
egyesület (szakosztály) játékosaiból alkothatnak együttest. Amatőr csapatban igazolt
versenyző nem szerepelhet! A 4 fős csapatban elért egyéni eredmény beleszámít
egyúttal az egyéni versenybe. Van lehetőség csak az egyéni versenyre nevezni. A 4 fős
csapatok játékosait előre meg kell nevezni, és egy sorban kell gurítaniuk.
7. Helyezések eldöntése: A helyezéseket az összes ütött fa határozza meg, egyenlő
eredmény esetén a jobb tarolás, végül a kevesebb üres gurítások száma dönt.
8. Díjazás: A versenyen az alábbi díjazások lesznek:
A csapatversenyben az első helyezett herendi porcelán Örökös Vándorkupa /1
éves időtartamra/, és egy végleges kupa díjazásban részesül. A második és
harmadik helyezett csapatok szintén kupa díjazásban részesülnek. Az egyéni
verseny 1-3. helyezettjei is kupa díjazásban részesülnek.
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9. Nevezés: nevezni lehet 2019. augusztus 21-ig telefonon (+36-30/8666939) Németh
Lajosnál. Nevezési díj: 2.000.- Ft/fő
A nevezéseket minél előbb jelentsétek be, hogy komplett (4 fős) sorokat tudjunk
összeállítani.
Nevezéseket a későbbiek folyamán és a helyszínen csak az üres helyekre tudunk fogadni.
10. A verseny költségei: A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a VTSZ rendezi. A
résztvevő versenyzők költségeit – nevezési díj, utazási, étkezési, stb. költségek a
versenyzők vagy egyesületeik fizetik.
11. Sorsolás, Pályára lépés feltételek: A versenyre az érvényes sorsolást a Versenybizottság
készíti el, melyről az érintett szakosztályokat és egyéni indulókat a www.vasteke.hu
honlapon értesíti. A versenyzők a kiadásra kerülő sorsolásokon feltüntetett időpontok
előtt legkésőbb 30 perccel személyesen kötelesek jelentkezni a kirendelt
Versenybizottságnál és a nevezési díjat befizetni.
12. Gurítás szám, Próbagurítások: A versenyzők pályára lépésenként 120 vegyes gurítást
teljesítenek, 4 x 30 (15 teli és 15 tarolás) gurítás pályánkénti megosztása mellett. A
sportolóknak 10 bemelegítő gurítás engedélyezett.
13. Óvás: A versenyen minden vitás esetben, illetve óvásnál a Versenybizottság a
helyszínen végérvényesen dönt, fellebbezésnek nincs helye. Óvást csak akkor tárgyal a
Versenybizottság, ha az óvási díjat 5000,- Ft/eset a helyszínen befizették. Az óvási díjat
amennyiben a versenybizottság az óvásnak helyt ad, azonnal visszafizetik.

14. Egyebek:



A versenyen az érvényben lévő TEKE versenyszabályok a mérvadók.






Igazolt versenyzők csak érvényes sportorvosi engedéllyel léphetnek pályára.
Amatőr versenyzők saját felelősségükre versenyezhetnek!
Eredményhirdetés és a díjkiosztás a verseny befejeztével a pályán történik.
A verseny a Történelmi Savaria Karnevál idején kerül megrendezésre, ami jó
időtöltés Felnőtteknek és Gyerekeknek!

A rendezők minden résztvevőnek kellemes időtöltést, jó
eredményeket kívánnak!

Szombathely, 2019. július 23.
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