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1. A VERSENYSOROZAT CÉLJAI
A 2016/2017. bajnoki évre a Budapesti Tekézők Szövetsége –továbbiakban: BTSZ– által kiírt TIMÁR KÁROLY
korosztályos versenysorozat céljai a következők:
- TIMÁR KÁROLY emlékét sportrendezvénnyel megőrizni;
- a sporteseménnyel gazdagítani a senior korosztályos tekézők versenyrendszerét;
- eldönteni, hogy az egyes korcsoportok versenyeit kik nyerik;
- a tekesport budapesti népszerűsítése;
- sportbarátságok kialakítása és elmélyítése;
- a versenysorozattal alkalmat biztosítani minősíthető eredmények eléréséhez.
2. A VERSENYSOROZAT RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA
A versenysorozatot a BTSZ Versenybizottsága szervezi.
Szarvas Balázs
tel: 06 30 904 5969
Verbó Gyöngyi
tel: 06 70 454 6606
Németh Attila
tel: 06 70 420 1288
A Bizottság működési helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.
3. KIÍRÁSRA KERÜLŐ VERSENYSOROZATOK
A Bizottság az alábbi versenysorozatokat írja ki a 2016/2017. bajnoki évre:
• Női “A” korcsoport
• Női “B” korcsoport
• Férfi “A“ korcsoport
• Férfi “B“ korcsoport
4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG
A versenysorozaton indulhat minden Budapest körzethatárán belül működő székhellyel rendelkező szakosztály
versenyzője, továbbá indulhat a tekesport sajátosságai szerinti a közigazgatástól eltérő területi felosztás alapján
Budapesthez tartozó szakosztály korosztályos tekézője. (Korcsoportok meghatározása a 9.1. pontban.)
MEGJEGYZÉS:
Indulhatnak továbbá –a fentieken túl- az olyan nevező korosztályos tekézők is akiknek a versenyen
való részvételüket jelentkezésük alapján a BTSZ Versenybizottság engedélyezi.
5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ
A nevezéseket
2017. január 06-ig
kell a BTSZ Versenybizottsága részére /1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5./ leadni. A nevezések leadhatóak minden
hétfői napon 17 óra és 20 óra között, illetve a szarvasbalazs@gmail.com e-mail címen. A nevezéseken a nevezett
sportolók pontos születési dátumát /év, hó, nap/. A nevezéseket egyesületi bélyegzővel le kell pecsételni és aláírással
el kell látni. A nevezési díj a teljes versenysorozaton való részvételre: 4000 Ft /fő/négy verseny (Férfi B és Női A-B),
5000 Ft/fő/négy verseny (Férfi A).
6. A VERSENYSOROZAT KÖLTSÉGEI
A rendezési és díjazási költségeket a Budapesti Tekézők Szövetsége viseli. A felmerülő egyéb költségek a
sportegyesületeket terhelik.
7. A VERSENYSOROZAT IDŐÜTEMEZÉSE, HELYSZÍNEK
A versenysorozat négy fordulóban kerül lebonyolításra.
A lebonyolításra kerülő fordulók tervezett helyszínei: Fővárosi Vízművek, BKV, Ferencváros, TÜKER (a sorrend
változtatásának jogát a VB fenntartja).
8. SORSOLÁS
A fordulókra érvényes sorsolást a Versenybizottság készíti el a beérkező nevezések alapján, melyről az érintettek a
bptekeszov.hu honlapról kapnak értesítést. Megfelelő mennyiségű nevezés esetén a versenybizottság megfontolja a
két napos rendezés lehetőségét.
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9. A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERE
9.1. Korcsoportok:
Korcsoport

Születési idő

NŐI „A”

1961. 07. 01.–1971. 06. 30.

NŐI „B”

1961. 07. 01. előtt

FÉRFI „A”

1956. 07. 01.–1966. 06. 30.

FÉRFI „B”

1956. 07. 01. előtt

9.2. Gurításszám, próba gurítások
Az egyes fordulókban a pályára lépő versenyzők 100-100 (a férfi B és a női versenyzők), illetve 120 (férfi A
korcsoport) értékelt vegyes gurítást teljesítenek, 25 (15 teli + 10 hármastarolás), illetve 30 (15 teli + 15 tarolás)
gurítást követő pályacserével. Az értékelt gurítások megkezdése előtt maximum 10 próba gurításra van lehetőség.
9.3. Eredményvezetés. Az eredmények jegyzőkönyvezése.
A játékvezetők szettenkénti ''göngyölített'' eredményvezetést alkalmaznak. Ennek megfelelően a teli gurításokat
követően nincs ''nullázás''. Az eredménytáblákon -versenybírói közlés alapján- a 25/30 vegyes gurításonkénti
eredményt kell felírni, majd sportolónként összesíteni (100/120 vegyes).
9.4. A helyezések eldöntésének szabályai
A fordulónkénti helyezéseket alapvetően a több ütött fa határozza meg. Azonos vegyes eredmény esetén a jobb
tarolás, majd a kevesebb üres gurítás jelenti az összevetési kritériumokat.
A versenysorozat végső helyezéseit a fordulókban elért több ütött fa összesített eredménye határozza meg.
Amennyiben ez egyenlő, akkor a jobb tarolás, majd a kevesebb üres gurítás összessége dönt. A megrendezésre
kerülő négy forduló alapján kerül értékelésre a végső eredmény.
A versenysorozat minden fordulóján kategóriánként I-III. helyezett versenyző érem díjazásban részesül.
Kérjük a versenyzőket,hogy az aktuális forduló előtt egy héttel jelezzék,ha nem tudnak a versenyen résztvenni, hogy
a sorsolást ennek megfelelően készíthesse el a Versenybizottság.
9.5. A versenyzők pályáralépésének feltételei
Csak az a versenyző léphet pályára, aki ehhez sportorvosi ill. háziorvosi engedéllyel rendelkezik. A szabadidős és
amatőr kategóriából érkező játékosok az első verseny előtt szerződésben rögzítik a saját felelősségre történő
versenyzési szándékukat.
A benevezett versenyzők egész bajnoki évre érvényesnek kell tekintsék nevezésüket,a versenynaptár ismeretében,
ennek megfelelően a kisorsolt időpontban lépnek pályára. A Versenybizottság utólagos egyéni kérelmeknek nem
tud helyt adni.
10. EGYEBEK
10.1. Díjazások
A versenysorozat minden fordulóján kategóriánként I-III. helyezett versenyző érem díjazásban részesül.
Az összetett győztesek Kupa díjazásban részesülnek.
10.2. Versenyszabályok
A jelen versenykiírást a BTSZ ALAPSZABÁLLYAL, a MAGYAR BOWLING ÉS TEKESZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE által
kiadott érvényes Teke Versenyszabályzattal, Átigazolási-, Fegyelmi-, Műszaki-, és Minősítési Szabályzatokkal együtt
kell alkalmazni.
BTSZ
Versenybizottsága
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