VERSENYKIÍRÁS!
az

Első alkalommal, Egerben megrendezésre kerülő Női tekeversenyről a
VIKTÓRIA KUPÁÉRT
Szervező és rendező: A Viktória Amatőr Teke Egyesület
Kiemelt támogató: Tekeshop.hu
A versenybizottság tagjai: Ferencz József
Tamasi Antal
Mayer Árpád
Varga Zoltán
Verseny helyszíne és ideje: 3300 Eger Cifrakapu út 162 sz.

2018.01.12.- 01.13. (Péntek – Szombat) selejtező
2018.01.14. (Vasárnap) - döntő (16 játékos)
Versenyszám:

4 x 30 vegyes gurítás (15 teli + 15 tarolás) a selejtezőben.
2 x 20 vegyes gurítás kieséses rendszerben a döntőben.

A verseny résztvevői és költségei:
A versenyre minden magyar és külföldi játékos nevezhet, aki érvényes sportorvos igazolással
rendelkezik.
Indulhat, amatőr és szabadidős játékos is, részükre elegendő a háziorvosi igazolás.
Egy versenyző több nevezést is leadhat, így többször is játszhat, a legjobb eredménye számít.
Péntektől, szombatig a selejtezők zajlanak, a legjobb 16 eredményt elért versenyző vasárnap
játssza a döntőt, mely egyenes kieséses rendszerben zajlik.
A verseny nevezési díja: Igazolt játékosok részére 2 500 Ft
Amatőr és szabadidős játékosok részére 2 000 Ft
Nevezési határidő:

2018.01.04. 24 óra.

A verseny lebonyolítása:
Selejtezők: A versenyzők négy pályán gurítatnak 30-30 vegyes gurítást (15 teli – 15 tarolás).
A 120 vegyes gurítás előtt 10 bemelegítő gurítás engedélyezett.
Pályacsere az alábbiak szerint: 3-4-2-1, 4-3-1-2, 1-2-4-3, 2-1-3-4.
A 16 legjobb eredményt elérő játékos jut be a vasárnapi döntőbe.

Döntő: A selejtezők első 16 helyezettje vasárnap 10 00 órai kezdéssel, játszik egyenes kieséses
rendszerben.
az alábbiak szerint:
2 x 20 vegyes gurítás pályacserével, egymás ellen. 1-1 esetén 3 telidobás dönt a továbbjutásról.
Ha az is egyenlő, további 3 telidobás a döntésig (pályacserével.)
Amennyiben valamelyik szett egyenlő, 1 telidobás dönt a szett győzteséről.
A 2 x 20 gurítás előtt 5 bemelegítő gurítás lehetséges.

A döntőbe jutott versenyzőknek, nevezési díj nincs!
Idő
10 00
10 25
10 50
11 15
11 40
12 05
12 30
13 00

I.

Pálya

III. Pálya
9.
7.
11.
5.
14.
4.
16.
2.
4 - 13 győztese
3 - 14 győztese
7 - 10 győztese
1 - 16 győztese
5-12-4-13 győztese 2-15-7-10 győztese
DÖNTŐ a II. - III. pályán
II.

8.
6.
3.
1.
5 - 12 győztese
2 - 15 győztese
1-16-8-9 győztese

Pálya

IV. Pálya
10.
12.
13.
15.
6 - 11 győztese
8 - 9 győztese
6-11-3-14 győztese

A harmadik helyért nincs játék ezért, két 3. helyezett lesz díjazva!

Eredményhirdetés rögtön a döntő után.
A verseny díjazása:

1. helyezett: 300 Euro, valamint kupa
2. helyezett: 150 Euro, valamint kupa
A két 3. helyezett: 75 - 75 Euro, valamint kupa
A verseny ősz díjazása 600 Euro

Az amatőr és szabadidős játékosok eredménye az összeredménybe számításba kerül, de részükre külön
rangsor is lesz. Az első négy helyezett kupát nyer.
Jelentkezni a versenyre:
Név, egyesület, játéknap és a kért pályára lépési időpont leadásával, jelentkezni lehet:
Telefon: 06 20 324 6553 és vargazoli57@gmail.com , varga.zoltan@vjsz.hu
A jelentkezést mind a két email címre kérem elküldeni. Köszönöm.
A nevezések a beérkezés sorrendjében lesznek teljesítve, ha a kért időpont már foglalt, akkor más
időpontba lesz a játékos beosztva egyeztetés után.
Mindenkinek eredményes, sikeres jó gurítást kívánok.
Sportbaráti üdvözlettel:

Varga Zoltán.
Viktória elnök.

