
Győr – Moson – Sopron megyei Tekézők Szövetsége

9022 Győr, Batthyány tér 2.

A 2017. évi Mosonmagyaróvári városi és körzeti felnőtt férfi egyéni bajnokság
versenykiírása

A verseny célja: A tekesport népszerűsítése, amelyen belül eldönteni a mosonmagyaróvári körzetben lévő
tekecsapatok részére kiírt férfi egyéni bajnoki címét és helyezettjeit, valamint a megyei bajnokságon való
részvétel jogosultságát.

A verseny ideje és helye:

2017. január 13. péntek 12 órától,

2017. január 14. szombat 9 órától és 

2017. január 15. vasárnap 9 órától a jánossomorjai tekepálya.

A pálya címe: Jánossomorja, Ibolya u. 1.

A verseny rendezője:

Győr – Moson – Sopron megyei Tekézők Szövetsége.

Versenybizottság:

Elnök: Makk Ferenc

Tagok: Nagy Balázs

Kiss János

 Versenyszám:

120 vegyes gurítás (4x30, kétszeri pályacserével). Az első pályatesten 10 bemelegítő gurítás kérhető.

Helyezések eldöntése, továbbjutás:

A MATESZ jelenleg érvényben lévő szabályzata  szerint.  Egyenlő össz. fa esetén a jobb tarolás,  majd a
kevesebb  üres  gurítás  dönt.  A  mosonmagyaróvári  városi  bajnokságról  továbbjutott  versenyzőket  az
egyesületeknek kell nevezni a megyei versenyre! 

Díjazás:

A verseny I. – III. helyezettje serleg díjazásban részesül.

Költségek:

A bajnokság lebonyolítási  költségeit  a  rendező szövetség,  míg  a  versenyzők költségeit  (utazás,  étkezés,
nevezési díj, stb.) az egyesületek fizetik.



Nevezés, nevezési határidő:

Nevezni  csak  írásban  lehet,  az  esetleges  időpontra  vonatkozó  kérésekkel  együtt! Erre  a  versenyre
nevezhetnek  a  Mosonszentmiklós  SE,  Ásványráró  KSE,  Károlyházi  SKE,  Mosonszolnok SE,  „Móvári”
Golden  TC  SE,  Jánossomorjai  SE,  MTE,  Lajta-Hanság  SE,  Dunamenti  MGTSZ-  Máriakálnok  igazolt
versenyzői,  illetve  azok  az  egyéni  indulók,  akik  a  mosonmagyaróvári  körzetben  rendelkeznek  állandó
lakhellyel.

Nevezési cím: gy.metesz@freemail.hu 

Nevezési határidő: 2017. január 7. 10,00 óra.

Nevezési díj:   5 000 Ft/fő, azaz Ötezer Ft. A tagegyesületeink igazolt versenyzői részére 50% kedvezményt
biztosít a megyei szövetség, így a nevezési díj számukra 2.500,- Ft/fő.

100%  -os  kedvezményt  biztosítunk  azon  játékvezetők-versenybírók  részére,  akik  térítés  nélkül  vállalnak
versenybizottsági, játékvezetői közreműködést. 

A nevezési  díjat  a  szövetség  számlájára:  GY.  METESZ 58600300-11202079 történő  átutalással,  vagy
legkésőbb a helyszínen, a pályára lépés előtt fél órával kell befizetni a Versenybizottságnál. A benevezett, de
meg  nem jelent  versenyzők  után  is  meg  kell  fizetni  a  nevezési  díjat.  (Pályabérlet,  versenybíró,  egyéb
kiadások stb.) 

Egyebek:

A  versenyen  csak  magyar  állampolgárok,  akik  a  verseny  napjáig  a  18.  életévüket  betöltik,  regisztrált
igazolással,  érvényes  játékengedéllyel,  valamint  érvényes  sportorvosi  igazolással  rendelkező  versenyzők
szerepelhetnek.  A külföldi  csapatban szereplő magyar  állampolgároknak meg kell  felelniük  a MATESZ
érvényes előírásainak.

Óvás:

Óvni csak a helyszínen lehet 5.000 Ft, azaz Ötezer Ft óvási díj egyidejű befizetése mellett. Az óvásról a
Versenybizottság fél órán belül dönt. Jogos óvás esetén az óvási díj a helyszínen visszatérítésre kerül. Az
óvás után fellebbezésnek helye nincs!

Minden a Versenykiírásban nem érintett esetekben az érvényes MATESZ versenyszabályzatok döntenek.

Az öltözőkben hagyott tárgyakért a Versenybizottság nem vállal felelősséget!

Győr, 2017. január 03.

Versenybizottság
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