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1. A VERSENY CÉLJA
A Budapesti Tekézők Szövetsége versenyt rendez a senior korosztályokba tartozó
tekézők részére, melynek célja eldönteni, hogy kik nyerik el – kategóriánként - a
2018. évi Budapest Területi Senior bajnoka címet. Valamint megállapítani a
MATESZ által megrendezésre kerülő Senior Egyéni Bajnokságra való továbbjutási
sorrendet.
A verseny során mód nyílik minősítő eredmény elérésére.
A VERSENYEK RENDEZŐJE
A versenyt a Budapesti Tekézők Szövetsége és a Ferencvárosi TC rendezi és
szervezi. Lebonyolítója a BTSZ Versenybizottsága.
A Bizottság működési helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.,
2. A KIÍRÁSRA KERÜLŐ VERSENYSZÁMOK
A 2016. évi Budapesti Területi senior egyéni bajnokság során az alábbi
versenyszámok kerülnek kiírásra:
- nők „A“ korcsoprtos egyéni versenye 100 vegyes
gurítással
- nők „B“ korcsoprtos egyéni versenye 100 vegyes
gurítással
- “A” korcsoportos férfiak egyéni versenye 120 vegyes
gurítással
- “B” korcsoportos férfiak egyéni versenye 100 vegyes
gurítással
3. INDULÁSI JOGOSULTSÁG
A versenyen indulhat minden Budapesthez tartozó szakosztály senior
korosztályba tartozó tekézője. Valamint, nevezhetnek olyan szakosztályon kívüli
senior tekézők is, akik a verseny napjára érvényes orvosi engedéllyel
rendelkeznek. A szakosztályonkénti indulók létszáma nincs korlátozva.
4. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ
A versenyre nevezhetnek
azok a női tekézők,”A” korcsoportban,
akik 1973. 07.01. előtt, ill.1958.06.30 után születtek.
azok a női tekézők,”B” korcsoportban
akik 1958.07.01 előtt születtek.
azok az „A”korcsoportba tartozó férfiak,
akik,1963.07.01.előtt, ill.1953.06.30.után születtek.
azok a „B” korcsoportba tartozó férfiak,
akik, 1953.07.01. előtt születtek.
Nevezési határidő:
2018. 10. 08. hétfő
A nevezéseket írásban a BTSZ Versenybizottsága részére kell leadni (+36-30904-5969, szarvasbalazs@gmail.com, info@bptekeszov.hu) a sportolók pontos
születési dátumának /év, hó, nap/ és a 2018/2019 bajnoki évre érvényes
versenyengedély számának (akinek van) feltüntetésével.
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A nevezési díj egységesen 2500 Ft/fő, melyet nyugta ellenében kell befizetni a
szövetségi irodában, vagy a helyszínen.
Késve beérkezett nevezéseket nem fogad el a Versenybizottság.
5. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSI RENDJE
A rendezési és díjazási költségeket a BTSZ és az FTC viseli. A felmerülő egyéb
kiadások a
sportegyesületeket, illetve a résztvevőket terhelik.
A verseny 2018. 10. 14-én kerül megrendezésre, az FTC tekecsarnokában.
6. Sorsolás, pályára lépés
A pályára lépés sorsolását a Versenybizottság készíti el, melyről az érintett
szakosztályokat értesíti. A versenyzők a kiadásra kerülő sorsolásokon feltüntetett
időpontok előtt legkésőbb 30 perccel személyesen kötelesek a sportigazolványuk
leadásával jelentkezni a kirendelt Versenybíróságnál. A sportolók késés esetén
nem versenyezhetnek.
7.

Értékelés:
A versenyzők közötti helyezési sorrendet a
- jobb vegyes eredmény (100/120 vegyes);
- ennek egyenlősége esetén a jobb taroló eredmény;
- végső esetben, a kevesebb üres gurítás határozza meg.

8.

DÍJAZÁS
A győztesek - az egyes kategóriákban - elnyerik 2018 Budapest Területi Senior
egyéni bajnoka címet, továbbá minden kategória első, második és harmadik
helyezettjei kupa és érem díjazásban részesülnek.
Azok a versenyzők, akik a díjátadáson nem jelennek meg,vagy nem képviseltetik
magukat,elesnek a díjaktól.

9.

Versenyszabályok
A versenyen az érvényben lévő Versenyszabályzat előírásai az irányadók.

10. Óvás
Óvást csak írásban lehet benyújtani a versenyek helyszínére kirendelt
Versenybíróságnál az 2000 Ft/eset óvási díj befizetése mellett. Az óvást a
Versenybíróság a helyszínen megtárgyalja és dönt. A döntés végérvényes,
fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben a Versenybíróság az óvásnak helyt
ad, úgy a befizetett óvási díjat visszafizeti.
BTSZ
Versenybizottsága
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