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1. A VERSENY CÉLJAI
Eldönteni azt, hogy az egyes korosztályokban kik nyerik el a Budapest Területi bajnoka címet 2018. évben, továbbá
kijelölni - az elért helyezések és a MATESZ által meghatározott kontingensek alapján - azokat a sportolókat, akik
szerepelhetnek az országos egyéni bajnokság további versenyein.
2. A VERSENYEK RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA
A versenyeket a Budapesti Tekézők Szövetsége (továbbiakban: BTSZ) rendezi a MATESZ által meghatározott
területfelosztási elvek figyelembe vételével. A BTSZ Elnöksége a Versenybizottságot bízza meg a versenyek
lebonyolításával.
A Bizottság működési helyszíne:

1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.,

3. A KIÍRÁSRA KERÜLŐ VERSENYSZÁMOK
Az utánpótlás korosztályos 2016. évi Budapest Területi egyéni bajnokság során az alábbi versenyszámok kerülnek
kiírásra:
- serdülő leányok egyéni versenye;
- ifjúsági nők egyéni versenye;
- serdülő fiúk egyéni versenye;
- ifjúsági férfiak egyéni versenye.
4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG
A versenyen indulhat minden Budapest körzethatárán belüli székhellyel rendelkező szakosztály versenyzője, továbbá
indulhat a tekesport sajátosságai szerinti a közigazgatástól eltérő területi felosztás alapján Budapesthez tartozó
szakosztály korosztályos tekézője. (Korcsoportok meghatározása a 7.1. pontban.) A szakosztályonkénti indulók
létszáma nincs korlátozva.
5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ
2018. 10. 08. hétfő
A nevezéseket írásban a BTSZ Versenybizottsága részére kell leadni (+36-30-904-5969, 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.
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.
6. A VERSENY KÖLTSÉGEI
A rendezési és díjazási költségeket a BTSZ viseli. A felmerülő egyéb költségek a sportegyesületeket terhelik.
7. A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSI RENDJE
7.1. Korcsoportok
A verseny nemenként két korcsoportban -serdülő és ifjúsági- kerül megrendezésre. A serdülő korosztályban
indulhatnak azok a tekézők, akik 2000. június 30-át követően születtek. Az ifjúsági korosztály versenyeire
nevezhetőek azok, akik 1995. június 30-át követően, de 2000. július 1-e előtt születtek.

7.2. A verseny idópontja:

A Budapest Területi serdülő és ifjúsági egyéni bajnokság 2018. évi versenyére
2018. 10. 14. vasárnap, FTC pálya
.
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7.3. Sorsolás, pályáralépési feltételek
A verseny sorsolását a Versenybizottság készíti el, melyről az érintett szakosztályokat értesíti.
A versenyzők a kiadásra kerülő sorsoláson feltüntetett időpontok elött legkésőbb 50 perccel személyesen kötelesek
a sportigazolványuk leadásával jelentkezni a kirendelt Versenybíróságnál. A sportolók késés esetén nem
versenyezhetnek. Szakosztályi nevezés alapján csak az a versenyző léphet pályára, aki ehhez érvényes orvosi
igazolással, érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.
Megjegyzés: a versenyzők számának függvényében és a vasárnapi egyházi ünnepet is figyelemben tartva a
versenybizottság péntek délutáni kezdést sem tart kizártnak. A nevezéskor kérjük jelezni az igényeket.
7.4. Gurításszám, próba gurítások
A versenyzők 120 - 120 vegyes gurítást teljesítenek, 4 x 30 (15 teli és 15 tarolás) gurítás pályánkénti megosztása
mellett. A sportolóknak 10 próba gurítás végrehajtására van lehetőségük.
7.5. Eredményvezetés. Az eredmények jegyzőkönyvezése.
A játékvezetők 30 gurításonkénti ''göngyölített'' eredményvezetést alkalmaznak. Ennek megfelelően a 15 teli
gurításokat követően nincs ''nullázás''. Az eredménytáblákon -versenybírói közlés alapján- a 30 vegyes
gurításonkénti eredményt kell felírni, majd sportolónként összesíteni /120 vegyes/.
7.6. Helyezések eldöntése
A versenyzők között az alábbi összevetési kritériumok döntik el a helyezési sorrendet:
- első szintű összevetés:
jobb vegyes eredmény
- második szintű összevetés:
jobb taroló eredmény
- harmadik szintű összevetés:
kevesebb üres gurítás
8. TOVÁBBJUTÁS
8.1. A budapesti egyéni verseny résztvevői továbbjutnak a Kelet döntőbe az
Országos Szövetség kontingensei alapján.
Csak az a versenyző szerepelhet, aki a budapesti versenyen pályára lépett.
8.2. Az országos döntőkbe
A továbbjutó létszámot a MATESZ által kiadott versenykiírás határozza meg.
9.EGYÉB ELŐÍRÁSOK
9.1. Díjazás
A győztesek -az egyes kategóriákban- elnyerik 2018. év Budapest Területi egyéni bajnoka címet, továbbá minden
kategória első, második és harmadik helyezettjei kupa és érem díjazásban részesülnek.
A Verseny főtámogatója a PAPP DESING vezetője, aki a versenyen kiosztásra kerülő díjakat biztosítja.
9.2. Versenyszabályok
A versenyen az érvényben lévő Versenyszabályzat előírásai érvényesek.
9.3. Minősítés
A 2016. évi Budapesti Serdülő és Ifjúsági egyéni bajnokság versenyen elért eredmények az egyéni minősítés alapjául
szolgálhatnak.
9.4. 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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