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1. A BAJNOKSÁG CÉLJA, LEBONYOLÍTÓJA 

A verseny célja a teke sportág utánpótlásának mennyiségi és minőségi fejlesztése, a
fiatalok tudásának figyelemmel kísérése, új tehetségek segítése. 
A versenyek lebonyolítását  a területi  szövetségek ill.  az azok által  kijelölt  megyei
szövetségek végzik. A Győri területen minden megye 1-1 versenyt rendez.

2. VERSENYBIZOTTSÁG :

A versenybizottság tagjai:
Elnök: Weinacht János 30/717 9211 - MATESZ
Tag:    Némethné Varga Beáta 30/227 6447 - Gy-M-S. megye

     Bata Jenő 30/343 6239 - Fejér megye
     Skuba István 20/390 7449 - Komárom-Esztergom megye
     Dr Tóth Zoltán 30/956 5070 - Veszprém megye

A MATESZ részéről a versenyek megszervezéséért és lebonyolításáért:
Nyugat magyarországi felelős: Weinacht János

3. A BAJNOKSÁG HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA

A versenynaptár szerinti időpontokban, kétszer az őszi és kétszer a tavaszi szezon 
során az alábbi tervezett időpontokban:

1. forduló 2016. október 31. Győr
2. forduló 2016. december 17. Bábolna
3. forduló 2017. január 14. Veszprém megye
4. forduló 2017. február 12. Fejér megye
Országos döntő 2017. június 3-4. várhatóan Budapest 
                

4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG, FELJUTÁS  

A 2016/2017. évi utánpótlás Egyéni Bajnokságokban U14 és U18-as igazolt és nem
igazolt  (amatőr)  versenyzők  indulhatnak.  Az  igazolt  versenyzőknek  érvényes
sportorvosi  igazolással,  és  játékengedéllyel  kell  rendelkezni.  Az  amatőr
versenyzőknek a személyi adatait /Név, szül. hely, idő, Anyja neve/kell feljegyezni, és
a  korábbi  iskolabajnokság  versenyeknél  alkalmazott  iskolai  orvosi  igazolás
szükséges,  hogy  versenyezhet.  A  személyi  adatok  akkor  lesznek  felhasználva,
amikor  egy  későbbi  időpontban  a  MOB-tól  kapott  támogatásból  plasztikkártya
kiváltására válik lehetőség. 

 „A”/U18/ korcsoportban: az 1998.07.01 – 2002.06.30. között születettek, 
 „B”/U14/korcsoportban :  a 2002.07.01. – e után születettek. 

  

5. NEVEZÉSEK, PÁLYÁRA LÉPÉS: 
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Nevezni:  az  első  forduló  időpontját  figyelembe  véve  2016.  október15-ig a
teke@tekesport.hu   és a gy.metesz@freemail.hu E-mail címen lehet, megjelölve a
4.  pontban írt  adatokat  és  a  nevező  egyesületet,  illetve  csapatot.  Aki  csak a
második  fordulótól  kapcsolódik  be,  annak  2016.  november  30.-ig  lehet  a
pótnevezését beadni.

Pályára  lépés  az  előzetesen  elkészített  pályabeosztás  sorrendjében  történik,
azonban  az  előre  meghatározott  kéréseket  lehetőségeink  szerint  figyelembe
vesszük. A reggeli kezdési időpont a jelentkezők számától függ, ezt a pályabeosztás
majd tartalmazni fogja.

6. NEVEZÉSI DÍJAK:

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSI FORMÁJA, GURÍTÁS SZÁMOK:

Az igazolt versenyzők mindkét korcsoportban: 4x30=120 vegyes-gurítás, 30 gurítás
után pályacserével;
Az  amatőr  versenyzők  mindkét  korcsoportban:  2x30=60  vegyes-gurítás  3-as
tarolással versenyeznek.
Minden versenyző a kezdőpályán 10 bemelegítő gurítást teljesíthet.  A verseny az
első értékelt golyó kigurításával kezdődik. 
Az U14-es korcsoportban lehetőség van kisebb golyóval való versenyzésre.
A versenyző legkésőbb pályára lépése előtt 30 perccel, köteles megjelenni. 
Az amatőr versenyzőknél meg kell jelölni, a beszervező egyesület nevét. 

8. HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

a) a versenyző által több ütött fa, ha az egyenlő,
b) akkor a versenyző jobb tarolása, ha ez is azonos,
c) a versenyző kevesebb üresgurítás-száma.

A  területi  versenyekről  az  országos  döntőbe  való  továbbjutást  az  elért  egyéni
eredmények  átlaga  határozza  meg.  Az  országos  döntőbe  jutáshoz  minimum  3
versenyen  való  részvétel  szükséges.  A  döntőbe  jutottak  létszámát  az  országos
verseny bizottság határozza meg.

9. DÍJAZÁS:

A  területi  egyéni  bajnokság  korcsoportonkénti  /kategóriánkénti/  első  három
helyezettje érem díjazásban, az országos döntőn pedig kupa díjazásban részesül.

A legjobb nevelő egyesületeket, a MATESZ jutalomba részesíti.

A jutalom összege: I.hely: 100.000.- Ft.

                                 II.hely:  60.000.- Ft

                                 III.hely: 40.000.- Ft.
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A  jutalom  odaítélését  a  MATESZ  Utánpótlás  Bizottsága  végzi.  Az  elbírálásnál
figyelembe  lesz  véve  az  egyesületek  által  a  versenysorozatban  versenyeztetett
létszám,  az  országos  döntőbe  bejutott  versenyzőik  száma  és  az  ott  elért
eredmények. 

10.A VERSENY KÖLTSÉGEI:

A rendezés és a díjazás költségei – számlák ellenében –  MATESZ pályázati pénzből
lesz  finanszírozva,  a  részvétellel  kapcsolatos  költségeket  (utazási,  szállás  és
étkezési költségek) a résztvevő versenyzőket benevező sportegyesületek fizetik.

11.ÓVÁSOK:

Óvást  csak  írásban  lehet  benyújtani  a  versenyek  helyszínére  kirendelt
Versenybizottságnál  az  5000  Ft/eset  óvási  díj  befizetése  mellett.  Az  óvást  a
Versenybizottság  a  helyszínen  megtárgyalja  és  dönt.  A  döntés  végérvényes,
fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben a Versenybizottság az óvásnak helyt ad,
úgy a befizetett óvási díjat visszafizeti. 

12.VERSENYSZABÁLYOK 

Jelen  Versenykiírás  a  MATESZ  Versenysportszabályzat  és  egyéb  MATESZ
Szabályzatok rendelkezéseivel együtt érvényes.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget.

Minden nevezőnek eredményes szereplést, sportszerű küzdelmeket kívánunk.

Győr, 2016. október 5.
                               

 Győri Területi Versenybizottság
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