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A versenysorozat céljai:
A 2018. évre a Budapesti Tekézők Szövetség – továbbiakban: BTSZ –által kiírt versenysorozat
céljai a következők:
- Tímár Károly emlékét egy sportrendezvénnyel megőrizni
- a sporteseménnyel gazdagítani a senior korosztályos tekézők versenyrendszerét
- eldönteni, hogy az egyes korcsoportok versenyeit kik nyerik
- a tekesport budapesti népszerrsítése
- sportbarátságok kialakítása, elmélyítés
A versenysorozat rendezője, lebonyolítója:
A versenysorozatot a BTSZ Versenybizotsága szervezi
Szarvas Balázs, Németh Atla, Varga Zoltán
A Bizotság mrködési helyszíne: 103 Budapest Curia u. . IV. em. 3.
Kiírásra kerülő versenysorozatok:
A Bizotság az alábbi versenysorozatokat írja ki a 2018 évre
Nöi „A” és „B” korcsoport és Férf „A” és „B” korcsoport
Indulási jogosultság:
A versenysorozaton indulhat minden Budapesti közhatárán belül mrködő székhellyel rendelkező
szakosztály versenyzői, továbbá indulhat a tekesport sajátosságai szerint a közigazgatástól eltérő
területi  felosztás alapján Budapesthez tartozó szakosztály korosztály tekézője.
Megjegyzés: Indulhatnak továbbá – a  fentieken túl – az olyan nevező korosztályos tekézők is
akiknek a versenyre való részvételüket jelentkezésük alapján a BTSZ Versenybizotság engedélyezi.
Nevezés, nevezési határidő, nevezési díj:
A nevezéseket
2018.április
Curia u. . IV. em. 3./ leadni.

20.

kell a BTSZ Versenybizotsága részére /103 Bp.

A nevezések leadhatók, a szarvasbalazs@gmail.com. A nevezéseket a nevezet sportolók
pontos születési dátumát /év, hó, nap.
A nevezési díj a teljes versenysorozaton való részvételre: 5 000 Ft /fő minden korosztály részére.

Fizetési mód átutalással a verseny kezdete előt vagy a helyszínen készpénzzel a játékos pályára
lépése előt.
A versenysorozat költségei:
A rendezési és díjazási költségeket a BTSZ viseli. A  felmerülő egyéb költségeket a
sportegyesületeket terhelik.
A versenysorozat Időütemezése, helyszínek:
A versenysorozat négy  fordulóban kerül lebonyolításra.
Első forduló: 2018. 05. 05-06. Gázművek tekepálya.
Második forduló 2018 05. 12-13. Vízművek tekepálya.
A harmadik és a negyedik  forduló október, november lesz megrendezve..
Az időpont és pálya kijelelés szeptemberben  fog megtörténni,

Sorsolás:
A  fordulókra érvényes sorsolást a Versenybízotság készíti el a beérkező nevezések alapján, melyről
az érintetek a bptekeszov.hu honlapról kapnak értesítést. Meg felelő mennyiségr nevezés estén a
VB megvizsgálja a két napos rendezési lehetőséget.
A versenysorozat lebonyolítási rendje:
Korcsoportok:
Női „A” kategória 1962.07.01 – 1972.06.30. születet
Női „B” kategória 1962.07.01. előt születet
Férf „A” kategória 1957.07.01. – 1967.06.30. születet
Férf „B” kategória 1957.07.01. előt születet
A korcsoportos indulásai jogosultság a 2018 évi teljes négy fordulóra érvényes.
Mindenki abban a kategóriában fejezi be a versenyt ahol elkezdte.
A versenyzők pályára lépésének feltételei:
Csak az a versenyző léphet pályára, aki érvényes sportorvosi i engedéllyel rendelkezik.
A szabadidős és a nem igazolt kategóriából érkező játékosok az első verseny előt szerződésben
rögzítik a saját  felelősségre történő versenyzési szándékukat.

Gurítás szám, próbagurítások:
A Női A és Női B kategória és a Férf A és Férf B kategória versenyzői 4 pályán 0 vegyes ( 13 teli +
13 tarolás ) 120 vegyes gurítást teljesítenek  fordulónként.
Az értékelt gurítások megkezdése előt (minden kategória játékosa) 10 próbagurítást végezhet.
Eredményvezetés:
A játékvezetők szetenkénti göngyölítet eredményvezetést alkalmaznak. Ennek meg felelően a teli
gurításokat követően nincs nullázás.
Az eredménytáblákon - versenybírói közlés alapján – a 0 vegyes gurításonkénti eredményt kell
 felírni, majd sportolónként az összesítet 120 vegyes.
A helyezések eldöntésének szabályai:
A  fordulónkénti helyezéseket alapvetően a több ütöt  fa határozza meg.
Azonos vegyes eredmény esetén a jobb tarolás, majd a kevesebb üres gurítás jelenti az összevetés
kritériumokat.
A négy fordulós versenysorozat végső helyezéseit a  fordulókban elért több ütöt  fa összesítet
eredménye határozza meg. Amennyiben ez egyenlő, akkor a jobb tarolás, majd a kevesebb üres
gurítás összessége dönt.
A megrendezésre kerülő négy  forduló összeredménye alapján lesz meg a végső kategória győztes.
Díjazás:
A Tímár Károly emlékverseny mind a négy  forduló, minden kategória, első három helyezetje érem
díjazásban részesül.
A Tímár Károly emlékverseny összetet győztesei és a második illetve harmadik helyezetjei, minden
kategóriában kupa és érem díjazásban részesülnek.
Idén először kerül bevezetésre az egyesületek pontozásos versenye a Tímár emlékversenyen
belül.
Amely úgy néz ki, hogy az egyesületek is külön versenyeznek egymással.
A Női verseny „A” és „B” kategóriában játékost nevezet egyesületek,
valamint a  férf verseny „A” és „B” kategóriában játékost nevezet egyesületek minden benevezet
versenyző után kap egy pontot.
Ez képezi az alappontokat az egyesületek részére.

A Nöi kategória nem vonható össze a  férf kategóriával, egyesületen belül.
Ezt követően mind négy  forduló után az első helyezet pontot, a második 3 pontot, a harmadik 4
pontot, a negyedik pontot, az ötödik 2 pontot és végül a hatodik helyezet 1 pontot kap. Az
összetet verseny sorozat helyezetei már nem számít bele a pontozási rendszerbe.
Ha valamelyik kategóriában nincs legalább 10 induló,(csak 9 induló vagy kevesebb) akkor a
pontozás így módosul:
Az első helyezet 3 pontot a második helyezet 2 pontot és a harmadik helyezet 1 pontot kap.
Így kialakul a végső sorrend az egyesületek közöt. Nöi és  férf kategóriában.
Az első helyen pont egyenlőség esetén az a győztes egyesület, akinek a játékosai több első helyet
szereztek. Ha még mindig azonosság van, akkor dönt a második helyezés, ha még mindig azonosság
lenne, akkor a harmadik helyezések a mérvadóak.
A győztes egyesületek (Női - Férf kategóriában) elnyernek egy vándor kupát és visszakapják az
egyesület által befzetet saját játékosok utáni nevezési díjat, egy összegben.
A vándor kupa háromszori egymás utáni elnyerése illetve ötszöri megnyerése után az
egyesületnél marad.
Versenyszabályok:
A jelen versenykiírást a BTSZ alapszabálya,a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Alszövetsége
által kiadot érvényes Teke Versenyszabályzatal, Átgazolási, Műszaki, és Minősítési
Szabályzatokkal együt kell alkalmazni.

BTSZ versernybizotsága.

