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1. A     VERSENY     CÉLJAI:  

A budapesti tekesport közelmúltjának egyik legjelentősebb alakja  KATÓ FERENC
    emlékének megőrzése.

Minőségi versenyzési lehetős biztosítása 
Nemzetközi és sportbaráti kapcsolatok kialakítása, ápolása, híven a névadó egyéniségéhez.

2.  A     V  E  RSENY     S  ZERV  E  ZŐJE,     RENDEZŐJ  E     és     LEBONY  O  LÍTÓJA:  
    A versenyt a Budapesti Tekézők Szövetsége (továbbiakban: BTSZ) szervezi és rendezi.
    A BTSZ Versenybizottság címe:1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.

3. VER  S  ENYSZ  Á  MOK:  
A BTSZ az alábbi versenyszámokra írja ki a versenyt (az egyes 
versenyszámok meghívottainak körét a 4. pont határozza meg):

Egy csapat létszáma három fő. 
Akár vegyes csapatot is lehet indítani, de csapatversenyben a megfelelő

Férfi kategóriában kerül besorolásba.

VERSENYSZÁM MEGHÍVOTTAK

Női kiemelt csapat Valamennyi magyarországi Szuperliga szakosztály és a 

meghívott külföldi csapatok

Női kiemelt egyéni Valamennyi magyarországi Szuperliga szakosztály és a 

meghívott külföldi csapatok versenyzői

Női alap csapat Valamennyi magyarországi szakosztály alacsonyabb osztályú,  

a szabadidős és az amatőr csapatok

Női alap egyéni Valamennyi magyarországi szakosztály alacsonyabb osztályú,  

a szabadidős és az amatőr csapatok versenyzői

Férfi kiemelt csapat Valamennyi magyarországi Szuperliga, NB I-s szakosztály és a
meghívott külföldi csapatok

Férfi kiemelt egyéni Valamennyi magyarországi Szuperliga, NB I szakosztály és a meghívott
külföldi csapatok versenyzői

Férfi alap csapat Valamennyi magyarországi NB II, NB III szakosztály, Budapest tartalék
bajnokság 

Férfi alap egyéni Valamennyi magyarországi NB II, NB III szakosztály, Budapesti tartalék
csapatok, versenyzői 

Férfi szabadidős és amatőr 
csapat

Valamennyi magyarországi szabadidős és amatőr csapatok

Férfi szabadidős és amatőr 
egyéni

Valamennyi magyarországi szabadidős és amatőr csapatok versenyzői

MEGJEG  Y  ZÉS:   A csapatversenyben szereplő játékosok automatikus szereplői az 
egyéni versenyeknek is.

A versenyen indulhat serdűlő és ifjúsági játékos is.

A serdűlő és ifjúsági játékosoknak NINCS nevezési díj. 

Valamint minden serdűlő korú játékos egy – egy külön díjat kap a versenyben
elért eredményétől függetlenül!

    



4. A     V  E  RSENY         MEGHÍVOTTAI:  

Stadtschlaining - Ausztria 
Galánta - Szlovákia 

5. NEV  E  ZÉS,     NEVEZ  É  SI     HA  T  ÁRIDŐ,     N  E  VEZÉ  S  I     DÍJ:  

A nevezéseket a jelen versenykiírás 3. és 4. pontjainak figyelembe vételével

2018.     május 16-ig  

Jelentkezni a vargazoli57@gmail.com e-mail címre elküldeni vagy a 06 20 324 6553
telefonszámon lehet.
A  nevezéseken  kérjük  annak  a  versenyszámnak a megnevezését feltüntetni
melyre az adott szakosztály nevezi a csapatát és a játékosát. 
Kérjük megjelölni, pályára lépés időpontját (napját és óráját.) 
A serdülő és ifjúsági játékos születési dátumát is.
Amennyiben  a  kért  időpont  még  szabad  abban  az  esetben  rögzítésre  kerül  a
jelentkezés időpontja.
Ha már foglalt az időpont telefonos egyeztetés után rögzítjük a jelentkezést.
A  jelentkezéskor  kérünk  egy  telefonszámot  megadni,  amin  egyeztetni  lehet  az
időpontot.
Nevezéseket lehet leadni a  külön az egyes kategóriában egyéni indulóként is.

.
MEGJEG  Y  ZÉS:   Egy szakosztályból minimum három női vagy három 

férfiversenyző nevezése esetén a nevezők automatikusan
résztvevői a csapatversenynek is.

A nevezési díj: 2     000 Ft/ fő  

A nevezési díj befizethető – előre egyeztetett módon – készpénzzel (a befizetést a 
BTSZ számla kitöltésével és a Befizető részére történő átadásával ismeri el), valamint a
11705008-20459396 számlaszámra történő utalással (ez esetben az eredeti számla a 
verseny helyszínén, a jelentkezéskor kerül átadásra), valamint a verseny helyszínén.

Fizetési határidő: 2018.05.16. 24 00 óra

     A fizetéssel kapcsolatban Gulyásné Gunya Zsuzsannával lehet egyeztetni!
gunyazsuzsa@gmail.com

6. A     V  E  RSENY     K  ÖLTSÉ  G  EI:  

A versenyek rendezési és díjazási költségeit a Budapesti Tekézők Szövetsége viseli.
A felmerülő egyéb költségek a nevező sportegyesületeket terhelik.

7. A     V  E  RSENY     L  EBONY  O  LÍTÁS  I     RENDSZ  E  RE:  

A verseny során a játékosok pályára lépésének feltétele, hogy rendelkezzenek
érvényes verseny- és sportorvosi engedéllyel.

A szabadidős és amatőr sportolók sportegészségügyi szempontból csak saját 
felelősségűkre léphetnek pályára. Amelyet, pályára lépés előtt írásban rögzítünk.

 
A Nöi és férfi játékosok egységesen 120 vegyes gurítást teljesítenek,(4x30)                
10 próbagurítás követően. A verseny folyamán csere lehetőség nincs.

mailto:vargazoli57@gmail.com


A több csapatot indító szakosztályok a csapat összeállítását a játékos pályára lépése előtt
egy órával köteles közölni a Versenybizottsággal.

Az egyéni és csapatversenyek helyezéseit az alábbi összevetési kritériumok 
határozzák meg: 

- 120 vegyes gurítás összesített eredménye,
- összesített jobb taroló eredmény

  - a kevesebb üres gurítás.

8. A     V  E  RSENY     I  DŐPONT  ,     HEL  Y  SZÍN:  

A     verseny     i  d  eje: 2018.05. 25-26.-27.  

A verseny helyszíne: Ferencvárosi TC Tekecsarnoka 
Cím: 1101 Budapest Kőbányai út 47/a Bejárat a Kismartoni út felőli bejáraton.

9. DÍJAZÁ  S  ,     DÍJÁT  A  DÁS  

A női és férfi csapatversenyek első helyezettjei (kivéve szabadidős és amatőr férfi
kategóriát) elnyerik a

KATÓ  FERENC VÁNDORKUPÁT

  A vándor kupa mellet minden győztes csapat egy kupát, a tagjai egy érmet kapnak.
A szabadidős és amatőr férfi csapat győztese ugyan csak kupát és érmet kap.
A második és harmadik helyezett csapatok ugyan csak egy - egy kupa, illetve tagjai 
1 -1 db érem díjazásban részesülnek. 

     Az egyéni versenyek Első, második, harmadik helyezettjei kupát nyernek. 
     A legjobb eredményt elérő szabadidős és amatőr NŐI játékos különdíjban részesül. 

Az ünnepélyes díjátadást a verseny befejezése után a helyszínen a Budapesti 
Tekézők Szövetsége Elnöksége a Kató család részvételével történik.

A győztesek rajtuk kiváló okok miatt nem tudják a nyereményűket átvenni a BTSZ
vállalja a díjakat postán való eljuttatását a győzteseknek.

    
 A KATÓ FERENC EMLÉKVERSENY  Vándorkupa védői a 2017.évi versenyek alapján.
    
    Női kiemelt csapatverseny             Szentesi TK
     Női csapatverseny                         Fővárosi Vízművek I.
     Férfi kiemel csapatverseny            BTSZ I.
     Férfi csapatverseny                        Postás SE II.
    
 A Budapesti Tekézők Szövetsége kéri a fenti szakosztályokat, hogy 2017. évben       
     elnyert vándorkupát 2018. május 22-ig szíveskedjenek  BTSZ részére átadni.

10. VER  S  ENYS  Z  ABÁLYOK:  

A versenyeken elért eredmények egyéni minősítés alapját képezhetik.
A jelen versenykiírásban rögzítetteken túl minden egyéb kérdésben az érvényes 
és vonatkozó szabálykönyv előírásait kell alkalmazni.

BTSZ Elnöksége


