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1. A VERSENYEK CÉLJAI
Eldönteni azt, hogy kik nyerik el a 2017-es év Budapest Területi bajnoka címet, illetve a MATESZ által meghatározot
kontingensek alapján - az elért helyezések szerint - azon sportolók kijelölése, akik az érvényes terület felosztási elv alapján
Budapestet képviselhetik a 2017. évi országos döntőkön.

2. A VERSENYEK RENDEZŐJE
A versenyeket a Budapesti Tekézők Szövetsége szervezi és rendezi.

3. VERSENYKATEGÓRIÁK
Budapesti Területi egyéni bajnokság keretében a következő versenyszámok kerülnek kiírásra:
- nők egyéni versenye;
- férfiak egyéni versenye.

4. NEVEZÉSI ELŐÍRÁSOK
4.1. Nevezési feltételek, nevezhető létszám
A Budapesti Területi egyéni bajnokságra csak olyan sportoló nevezhető, aki rendelkezik sportigazolvánnyal, érvényes
sportorvosi bejegyzéssel és érvényes versenyengedéllyel. A nevezés további feltétele, hogy a nevező szakosztály
működési székhelye - az érvényes területfelosztás szerint – a Budapesti Tekézők Szövetségéhez tartozzon.
Az egyéni bajnokságra korlátlan létszámban nevezhetnek játékosokat a szakosztályok, beleértve a külföldi
állampolgárságú magyar bajnoki versenyeken szereplő sportolókat is.
A Budapesti Területi felnőt egyéni bajnokságra létszámkorlátozás nélkül nevezhetik a szakosztályok az utánpótlás korú
18. életévüket betöltöt versenyzőiket is.
A külföldön játszó magyar állampolgárságú játékosok is nevezhetnek, vagy nevezhetőek az egyéni bajnokságra abban az
esetben, ha rendelkeznek érvényes magyarországi versenyengedéllyel.
Nem indulhat a versenyen olyan tekéző, akit fegyelmi vétsége miat a BTSZ, vagy egyesülete eltiltot.

4.2. A nevezés, nevezési határidők
A nevezéseket írásban kell benyújtani a BTSZ Versenybizotságához (1053 Budapest, Curia u.3. IV. em. 5.). hétfői napokon:
17-19 óra közöt. Nevezni lehet továbbá az info@bptekeszov.hu e-mail címen is. A nevezés csak akkor érvényes, ha
tartalmazza a versenyekre nevezet játékosok születési adatait (év, hó, nap), valamint az érvényes versenyengedélyük
számát is. A nevezéseket a szakosztályi vezetőnek alá kell írni és le kell pecsételni.

Nevezési határidő: 2017. 03. 03. /péntek 19.00 óra/
Fizetési határidő: 2017. 03. 06. /hétfő 19.00 óra/
A nevezésben az esetleges időpontkéréseket a napszak (délelőt, napközben, délután) megadásával kérjük megadni. A
Versenybizotság a pályabeosztás összeállítása során a beérkező kéréseket igyekszik figyelembe venni.

4.3. Nevezési díj
A 2017. évi Budapesti Területi felnőt egyéni bajnokságra a nevezési díj – egységesen 3000Ft/fő.
A nevezési díjak befizetéséről számla készül a pénz átadásával egy időben. Átutalásos számla igényét kérjük a nevezés
leadásakor jelezni.

Késve érkezet nevezéseket, valamint a verseny helyszínén történő befizetéséket a BTSZ nem fogad el!!!
5. KÖLTSÉGEK
A versenyek rendezési költségeit a Budapesti Tekézők Szövetsége vállalja. Minden egyéb költség a szakosztályokat terheli.

6. HELYSZÍN
A BTSZ a versenyt a BKV tekepályán rendezi 2017. 03. 11-12. közöt (megfelelő számú nevezés esetén a 03. 10. péntek
délutáni kezdés is előfordulhat.)
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7. LEBONYOLÍTÁSI RENDJE
7.1. Pályára lépés rendje
A pályára lépés időrendjét a Versenybizotság határozza meg, melyről a szakosztályokat értesíti.

7.2. Gurítás szám, próbagurítások
A versenyen a nők és a férfiak egyaránt 120–120 vegyes (4x30) gurítást hajtanak végre 10-10 lehetséges próbagurítás
után.

7.3. Eredményvezetés, az eredmények jegyzőkönyvezése
A játékvezetők 30 gurításonkénti ''göngyölítet'' eredményvezetést alkalmaznak játékosonként. Versenybírói közlés
alapján, a 30 vegyes gurítások eredményeit kell felírni a demonstrációs táblákra.

7.4. Helyezések megállapításának szabályai
A versenyzők helyezési sorrendjét az alábbi összevetési kritériumok döntik el:
- első szintű összevetés:
jobb vegyes eredmény
- második szintű összevetés:
jobb taroló eredmény
- harmadik szintű összevetés:
kevesebb üres gurítás

8. TOVÁBBJUTÁS
A Budapesti Területi egyéni versenyből –a MATESZ által biztosítot továbbjutási kontingens szerint– a legjobb 20 női
versenyző és a legjobb 13 férfi versenyző indulhat a Keleti régióban lebonyolítandó egyéni versenyen.

9. DÍJAZÁS
A győztesek elnyerik a 2017. év Budapest Területi felnőt egyéni bajnoka címet, valamint a versenyen elért helyezések
alapján a következő díjakat kapják a versenyzők:
* Női egyéni verseny I-II-III. helyezetjei kupa + ajándék díjazásban részesülnek.
* Férfi egyéni verseny I-II-III. helyezetjei kupa + ajándék díjazásban részesülnek.

10. EGYÉB ELŐÍRÁSOK
A versenyeken az érvényes versenyszabályokat kell betartani. A jelen versenykiírást a MATESZ által kiadot érvényes Teke
Versenyszabályzatal együt kell alkalmazni.
A 2017. évi Budapesti Területi felnőt egyéni bajnokságon elért eredmények az egyéni minősítés alapjául szolgálhatnak.
Óvást csak írásban lehet benyújtani a versenyek helyszínére kirendelt Versenybíróságnál az 5000 Ft/eset óvási díj
befizetése mellet. Az óvást a Versenybíróság a helyszínen megtárgyalja és dönt. A döntés végérvényes, fellebbezésre
nincs lehetőség. Amennyiben a Versenybíróság az óvásnak helyt ad, úgy a befizetet óvási díjat visszafizeti.
A versenyzők a kiadásra kerülő sorsoláson feltüntetet időpontok előt 50 perccel kötelesek a sportigazolványuk
személyes leadásával jelentkezni a kirendelt Versenybíróságnál. A késést a Versenybíróság kizárással bünteti.
A Versenybíróság nem engedélyezi az érvényes orvosi igazolás, a versenyengedély és a tárgyévre vonatkozó minősítés
hiányában a versenyző pályára lépését.

BTSZ
VERSENYBIZOTTSÁGA
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