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A Tüker M. SC Tekeszakosztálya hagyományőrző 
céllal a 2017-es naptári évben meghírdeti a III. Tüker
M. SC kupát.

1. A VERSENY CÉLJA:

A tekesport népszerűsítése, a sportolók tudásszintjének emelése, 
megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők 
számára. Lehetőség sportbarátságok kialakítására és 
elmélyítésére.

2. A VERSENY RENDEZŐJE:

A versenyt a Tüker M. SC Tekeszakosztálya szervezi és rendezi. 
A versennyel kapcsolatos információk beszerezhetők személyesen 
az esemény helyszínén; 1107 Budapest, Zágrábi u. 8. (bejárat a 
Somfa köz felőli oldalon), vagy a versenyre kijelölt 
Versenybizottság tagjaitól az alábbi elérhetőségeken.

A versenyre kijelölt Versenybizottság:

Versenybizottság Elnöke:

       Szegedi Béla (06-20-266-2728); e-mail: 
rse.szegedi@gmail.com

Versenybizottság tagjai:

        Csiki Alajos (06-30-487-8273)
        Auer Mátyás (06-20-971-8621)
        Tóth Dénes (06-20-828-8435)

3. INDULÁSI JOGOSULTSÁG:

A magyar és külföldi Nemzeti Bajnokságokban szereplő 
sportegyesületek játékosai, valamint az amatőr – 
sportigazolvánnyal  nem rendelkező – tekebarát játékosok.

Sportegészségügyi szempontból a versenyen mindenki a
saját felelősségére vesz részt !

mailto:rse.szegedi@gmail.com


4. A VERSENY KÖLTSÉGEI:

A verseny rendezési és díjazási költségeit a Tüker M. SC 
Tekeszakosztálya viseli. A felmerülő egyéb költségek a 
résztvevőket terhelik.

5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ:

A nevezéseket a 2. pontban megadott elérhetőségeken lehet leadni.
Egyéniben indulhatnak női és férfi versenyzők, akik a 3. pontban 
megadott feltételnek megfelelnek.
A csapatversenyre négy főből összeállított női és férfi csapatok 
nevezhetnek. A csapatok összetételét – minden adott csapattagra 
vonatkozó érvénnyel – a nevezéssel egy időben, de legkésőbb a 
pályára lépés előtt meg kell határozni !
A nevezéseken kérjük feltüntetni a csapat értesítési címét és 
telefonszámát, valamint ÁFÁS számla igényét is !

Nevezési díj:  2.000.- Ft/fő (8.000.- Ft/csapat)
A nevezési díjat – legkésőbb – a pályára lépés előtt kell a 
Versenybizottság részére megfizetni !

Nevezési határidő:   2017. augusztus 1.

6. A VERSENY IDŐPONTJA:

A versenyek 2017. augusztus 10-től 2017. augusztus 13-ig kerülnek
megrendezésre.
Hétköznapokon 15:00 órától 21:00 óráig, szombaton 09:00 órától 
21:00 óráig és vasárnap 09:00 órától 16:00 óráig lehet versenyezni.
Eredményhírdetés és díjkiosztás 2017. augusztus 13-án 17:00 és 
18:00 óra között lesz a verseny helyszínén. (1107 Budapest, 
Zágrábi u. 8.; bejárat a Somfa köz felőli oldalon).
A nevezett sportolóknak, csapatoknak a pályára lépési időpontokat 
a Versenybizottsággal kell előzetesen egyeztetni ! (Telefonszámok a
2. pontban).
A pályára lépések beosztását  az egyesület honlapján 
(www.tuker.hu), valamint a Budapesti Tekézők Szövetségének 
honlapján (www.bptekeszov.hu), és a Magyar Tekézők 
Szövetségének honlapján (www.tekesport.hu) is közzétesszük.
A pályabeosztás meg fog jelenni a fenti szervezetek facebook 
oldalain is.

http://www.tekesport.hu/
http://www.bptekeszov.hu/
http://www.tuker.hu/


7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERE, 
VERSENYSZÁMOK:

A verseny keretén belül egyszer lépnek pályára a nevező játékosok.
A női és férfi versenyzők egyaránt 120 – 120 vegyes gurítást 
teljesítenek 4 pályán, pályánkénti 15 teli és 15 taroló gurítással, a 
kezdő pályán 10 bemelegítő gurítást követően.
Az elért eredményt az egyéni és a csapatversenyben is értékeljük.
A helyezési sorrend megállapításának összevetési kritériumai: több
ütött vegyes faeredmény, egyenlőség esetén a tarolásban elért jobb
eredmény és végső esetben a kevesebb üres gurítás.

Versenyszámok:

Szuper Liga; NB-I. : Női egyéni és csapat. Férfi egyéni és csapat.
NB-II.; NB-III.; Bp. Férfi tartalék;Bp. Női: Női egyéni és csapat. 
Férfi egyéni és csapat.
Amatőr: Női egyéni és csapat. Férfi egyéni és csapat.

8. DÍJAZÁS:

Egyéni női és férfi versenyzők díjazása:
I. helyezetteknek: kupa + érem + emléklap; II. és III. 
helyezetteknek: érem + emléklap.
Csapatversenyek díjazása:
I. helyezetteknek: kupa + érem + emléklap; II. és III. 
helyezetteknek: érem + emléklap.

Az eredményhírdetés 2017. augusztus 13-án kb. 17-18
órakor lesz.

9. VERSENYSZABÁLYOK:

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a tekesportra 
érvényes Verseny és Játékszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni !
A felmerülő vitás kérdésekben a Versenybizottság a helyszínen 
dönt.

Budapest, 2017.05.20
                                                      Tüker M. SC

Tekeszakosztály vezetősége


