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A versenysorozat céljai:
A 2019. évre a Budapesti Tekézők Szövetsége – továbbiakban:
BTSZ - által kiírt versenysorozat céljai a következők:
- Tímár Károly emlékét egy sportrendezvénnyel megőrizni
- a sporteseménnyel gazdagítani a különböző korosztályos tekézők
versenyrendszerét
- eldönteni, hogy az egyes korcsoportok versenyeit kik nyerik
- a tekesport budapesti népszerűsítése
- sportbarátságok kialakítása, elmélyítése
A versenysorozat rendezője, lebonyolítója:
A versenysorozatot a Budapesti Tekézők Szövetsége szervezi.
Cím:1053 Budapest Curia u. 3. IV. em. 5.
Kiírásra kerülő versenysorozatok:
A BTSZ az alábbi kategóriákban ír ki versenyt a 2019 évben.
Nöi és Férfi egyéni verseny
Indulási jogosultság:
A versenysorozaton indulhat minden Budapesti közhatárán belül
működő 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 elfogadja.

Nevezés, nevezési határidő, nevezési díj:
A nevezéseket 2019.április 27. lehet leadni.
a vargazoli57@gmail.com vagy a 06 20 324 6553 telefonszánon.
A nevezési lapon szerepeljen:
 a-játékos neve
 nevezett korcsoport
 a-játékos születési dátuma
 az-egyesület neve
 a-pályára lépési időpontkérés (nap és óra)
A két forduló nevezési díja 3 000 Ft /fő minden korosztály
részére.
Fizetési mód átutalással, vagy a helyszínen készpénzzel a játékos
pályára lépése előtt.
A versenysorozat költségei:
A rendezési és díjazási költségeket a BTSZ viseli. A felmerülő egyéb
költségeket a sportegyesületeket terhelik.
A versenysorozat Időütemezése, helyszínek:
A versenysorozat két fordulóban kerül lebonyolításra.
Az első forduló 2019. Május 04 - 05. Vízmű pálya.
Második forduló 2019. Május 18 – 19. Gázművek pálya
Pályabeosztás:
A fordulókra az érvényes pályabeosztást a BTSZ készíti el a
beérkező
nevezések
alapján,
melyről
az
érintettek
a
www.bptekeszov.hu honlapról kapnak értesítést.

A versenysorozat lebonyolítási rendje:
Korcsoportok:
Női kategória 1975.01.01. után születettek
Női „A” kategória 1964.01.01. - 1974.12.31. között születettek
Női „B” kategória 1964.01.01. előtt születettek
Férfi kategória 1970.01.01. után születettek
Férfi „A” kategória 1959.01.01. 1969.12.31. között születettek
Férfi „B” kategória 1959.01.01. előtt születettek

A korcsoportos indulásai jogosultság a 2019 két 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 és
játékengedéllyel rendelkezik.
A szabadidős és a nem igazolt kategóriából érkező játékosok
minden forduló előtt szerződésben rögzítik a saját felelősségre
történő versenyzési szándékukat.
Gurítás szám, próbagurítások:
A Női és Férfi kategóriákban minden versenyző 4 x 30 vegyes ( 15
teli + 15 tarolás, pályacserével) – összesen 120 vegyes - gurítást
teljesítenek fordulónként.
Az értékelt gurítások megkezdése előtt (minden kategória játékosa)
10 próbagurítást végezhet.

Eredményvezetés:
A játékvezetők szettenkénti göngyölített eredményvezetést
alkalmaznak. Ennek megfelelően a teli gurításokat követően nincs
nullázás.
Az eredménytáblákon - versenybírói közlés alapján – a 30 vegyes
gurításonkénti eredményt kell felírni, majd sportolónként az
összesített 120 vegyes gurítás eredményét.
A helyezések eldöntésének szabályai:
A fordulónkénti helyezéseket alapvetően a több ütött fa határozza
meg.
Azonos eredmény esetén a jobb tarolás, majd a kevesebb üres
gurítás jelenti az összevetési kritériumokat.
A verseny végső helyezési sorrendjét a két fordulókban elért több
ütött fa összesített eredménye határozza meg.
Amennyiben ez egyenlő, akkor a jobb tarolás, majd a kevesebb üres
gurítás összessége dönt.
Díjazás:
A Tímár Károly emlékverseny mind a két forduló, minden kategória,
első három helyezettje érem díjazásban részesül, amennyiben
legalább 7 játékos indul az adott kategóriákban.
Kevesebb induló esetén csak a győztesek kapnak érmet.
A Tímár Károly emlékverseny összetett győztesei és a második
illetve harmadik helyezettjei, minden kategóriában kupadíjazásban
részesülnek, amennyiben legalább 7 játékos indul az adott
kategóriákban.

Versenyszabályok:
A jelen versenykiírást a BTSZ alapszabálya,a Magyar Bowling és
Tekeszövetség Teke Alszövetsége által kiadott érvényes Teke
Versenyszabályzattal,
Átigazolási,
Műszaki,
és
Minősítési
Szabályzatokkal együtt kell alkalmazni.

BTSZ versenybizottsága.

