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Az 1961 óta működő és tekesportra szakosodot Rákoshegyi VSE immár tzennatodik alkalommal 
rendezi meg a „CSIPET KUPA” elnevezésű kuparendszerben lebonyolítandó versenyét.

1. A VERSENY CÉLJAI

A tekesport népszerűsítése, a sportolók tudásszintjének emelése, megfelelő minőségi versenyzési 
lenetőség biztosítása a résztvevők számára, minősítő eredmények elérésénez a feltételek 
megteremtése, lenetőség sportbarátságok kialakítására és elmélyítésére, valamint a kuparendszerű 
verseny keretében eldönteni, nogy a „2018. évi CSIPET KUPÁT” kik nyerik a kiírt versenyszámokban.

2.A VERSENY RENDEZŐJE

A versenyt a XVII. Kerület  nkormányzat és a Rákosnegyi VSE szervezi és rendezi. A versennyel 
kapcsolatos információk beszereznetők személyesen az esemény nelyszínén (1174 Budapest, 
Rákosnegy MÁV Állomás), vagy Pál Albertől(06--0-61--9740),  Bugáné Fenyvesi Líviától (06--0--01-
0129), buga.livia@notmail.com, illetve Buga Lívia facebook oldalán is lenet érdeklődni.

A Versenybizottság Elnöke:       Kis Horvátn István

A Versenybizottság tagjai: Bokros Imréné

Berkes Zoltán

Bugáné Fenyvesi Lívia

                                           Pál Albert 

Urbán László                                           

                                           

3. INDULÁSI JOGOSULTSÁG
A versenyben – az Alap-, Tandem-, illetve a Szuperkategóriában – a versenyzők indulása nincs 
korlátozva. Bármely csapatbajnoki osztály játékosai indulnatnak, valamint az üzemi bajnokságokban 
szereplő sportolók is. Egyéni, teljesen kezdő, teke iránt érdeklődők jelentkezését is várjuk.
A pályára lépés előt sportorvosi engedély vagy versenyengedély bemutatása nem szükséges, a 
versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.

4. A VERSENY KÖTSÉGEI

A verseny rendezési és díjazási költségeit a Rákosnegyi VSE viseli. A felmerülő egyéb költségek a 
résztvevőket ternelik.

5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ

A nevezéseket, valamennyi versenykategóriában, a 2. pontban megjelölt versenybizotsági tagok 
megadot telefonszámain, illetve a működési nelyszínen (1174 Budapest, Rákosnegy MÁV Állomás 
tekepálya) lenet leadni. Nevezéskor kérjük, nogy mindenképpen adjanak meg telefonszámot, illetve 
egyéb elérnetőséget.

Nevezési díjak: Alapkategóriás versenyre: 1500Ft/fő

Szuperkategóriás versenyre: 1500Ft/fő/alkalom 

Serdülő és önálló keresetel nem rendelkező ifjságiak számára : ingyenes

Tandem versenyre: ingyenes

A nevezési díjakat legkésőbb a pályára lépés előt kell a Versenybizotság részére megfzetni.
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6. A VERSENY IDŐÜTEMEZÉSE

A selejtező versenyek 2018. május 2. és 2018. jjnius7-e közöt kerülnek lebonyolításra.

Hétköznapokon elsősorban 17 órától – 20 óráig, míg szombaton és vasárnap 12 órától 20 óráig lenet 
versenyezni az előre megbeszéltek szerint. Ugyancsak a nétvégi napokon van elsősorban lenetőség a 
Tandem versenyszámban gurítani, melynek külön nevezési díja ugyan nincs, de feltétele az egyéni 
versenyben való nevezés, illetve részvétel. A nevezet sportolóknak a pályáralépési időpontokat a 
Versenybizotsággal kell előre egyeztetni. 

Kérjük, nogy időpont egyeztetés céljából Pál Albertet a 06--0-61--9740-es telefonszámon vagy 
Bugáné Fenyvesi Líviát a 06--0--010129-es telefonszámon lenetőleg 15 és 20 óra közöt vagy 

emailen: (buga.livia@notmail.com) vagy facebook oldalán keressék.

A női és férf egyéni döntők dátuma: 2018. jjnius 9. (szombat)

A döntőt a nölgyek kezdik kb. 8-9 órakor, ezt folytatja a férfak küzdelme várnatóan 1- órai kezdetel. 
Az eredménynirdetés, egész napos rendezvény keretében (a Szuperkategóriában is) 2018. jjnius 9-én
lesz kb. 17-18 órakor, melyre minden nevezet versenyzőt szeretetel várunk.

7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDSZERE, VERSENYSZÁMOK

Az Alapkategóriás egyéni verseny selejtezőből és döntőből áll, anol egyaránt 100 -100 vegyes gurítást
teljesítenek a pályára lépők.

A Tandem versenyszám esetében a párok összeállítása lenet egynemű és különböző nemű egyaránt. 
Megkötésnek csak az életkorra vonatkozólag kell teljesülnie: a párok vagy csak serdülő˛/if vagy 
felnőt korjaknak kell lenniük. A versenyző párosok összesen 60 vegyes gurítást teljesítenek, anol az 
eredményt az ütöt összfa adja.

Az Alap kategóriában résztvevők számára döntő kerül megrendezésre. A nőknél és a férfaknál is az 
első 12 versenyző jut a döntőbe a selejtezőben eredményei alapján, anol fordítot erősorrendben 
lépnek pályára. A férf döntőbe legfeljebb 6 Szuperligás versenyző jutnat. A nelyezési sorrend 
megállapításának összevetési kritériumai: több ütöt vegyes faeredmény, tarolásban elért jobb 
eredmény, kevesebb üres gurítás. A felsorolt összevetési feltételek valamennyi megnirdetet 
versenyszámra érvényesek. 

Versenyszámok: női egyéni, férf egyéni, 

női csapat(4 fő ),

férf csapat(4fő), 

serdülő „A” leány egyéni, serdülő „A” fj egyéni (1999.07.01 és 200-.06.-0. 
közöt születetek),

serdülő „B” leány egyéni, serdülő „B” fj egyéni(200-.07.01 és utána 
születetek),

ifjsági női egyéni, ifjsági férf egyéni 

serdülő/if tandem, felnőt tandem

„lelkes amatőr” gyermek

„lelkes amatőr” felnőt

A serdülő „A” és serdülő „B” korcsoportban nevezet versenyzők 5 alkalommal guríthatnak az 
elődöntő időszakában, mely rögzítet eredményük legjobbja számít az értékelésnél.

A női, illetve férf csapatok összeállításánál a tagok bármely korosztály képviselői lenetnek, akár 
vegyesen is. A csapatok összetételét a pályára lépés előt kell megnatározni.

A csapat, serdülő leány egyéni, serdülő fj egyéni, ifjsági női egyéni, ifjsági férf egyéni, serdülő/if 
tandem, felnőt tandemversenyébe csak a selejtezőn elért eredmény számít be. A serdülő és ifjsági 
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versenyzők eredményei - külön díjfzetési kötelezetség nélkül – a többi kategóriába is beszámításra 
kerülnek. A szuperkategóriában való részvételi szándékot a nevezések leadásakor kell megnatározni, 
illetve közölni a Versenybizotsággal.

A Szuperkategóriában csak női és férf egyéni verseny van, nincs külön döntő. Egy játékos 
ugyanakkor, ismételt nevezési díj befzetése, ellenében többször is részt vehet, de csak a legjobb 
eredménye díjazható.

8. A CSIPET KUPA DÍJAZÁSA

A döntő minden résztvevője tárgyjutalmat és oklevelet kap, továbbá az egyéni, csapat és tandem 
versenyszámban induló versenyzők az 1-2--. nelyezésért érmet is kapnak. Az első nelyezetek kupa 
díjazásban is részesülnek. 

9. SZUPERKATEGÓRIA DÍJAZÁSA

A Szuperkategóriában az érem(I. II. III. nely) és oklevél díjazáson tjl a versenyzők pénzjutalomban is 
részesülnek. Ennek értéke a nevezési díjak összegének az alábbi táblázat szerint felosztásban kerül 
megnatározásra. Az eredmények közé maximálisan a két legjobb ütöt fa számít.

Helyezés 1. 2. -. 4. 5. 6.

Női egyéni
-0% 25% 20% 12,50% 7,50% 5%

Férf Egyéni

10. VERSENYSZABÁLYOK
A versenykiírásban nem szabályozot kérdésekben a tekesportre érvényes Verseny- és Játékszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni a felmerülő vitás kérdésekben a Versenybizotság a nelyszínen dönt.

Rákoshegyi VSE

Vezetősége

2018.04.22.


