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9022 Győr, Batthyány tér 2.

A 2017. évi megyei felnőtt férfi egyéni bajnokság versenykiírása

A  verseny  célja: A  tekesport  népszerűsítése,  amelyen  belül  eldönteni  Győr-Moson-Sopron
megye férfi egyéni bajnoki címét és helyezettjeit, valamint meghatározni a területi bajnokságon
való részvétel jogosultságát.

A verseny ideje és helye:

2017. február 12. vasárnap  9-19 óra.

Helyszín:  Bábolnai tekepálya.  2943. Bábolna, Béke u.1.

A verseny rendezője:

Győr – Moson – Sopron megyei Tekézők Szövetsége.

Versenybizottság:

Elnöke: Máté Ernő

Tagjai:  2 fő játékvezető.

 Versenyszám:

120 vegyes gurítás (4x30). Az első pályatesten 10 bemelegítő gurítás.

Helyezések eldöntése, továbbjutás:

A MATESZ jelenleg érvényben lévő szabályzata szerint. A több ütött fa, egyenlő fa esetén a több
tarolás,  ha  az  is  egyenlő,  a  kevesebb  üres  gurítás  dönt.  A  megyei  bajnokságról  továbbjutott
versenyzőket az egyesületeknek kell nevezni! A megyei versenyről az első 19 fő jut a területi
versenyre. A területi verseny helyszíne:  Győr-Szol  tekepálya, időpontja: 2017. március 11-12.

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:

A 4 helyszínen rendezett  városi  (körzeti)  bajnokságokból  a  rangsor  alapján  továbbjutó  40 fő.
(Győrből 19 fő, Sopronból 9 fő, Mosonmagyaróvárról 8 fő, a Rábaközből 4 fő.)  A rangsorban
szereplő, de a versenyre nem nevező sportoló helyett az adott város nevezheti be a rangsorban
következő versenyzőjét.

Nevezni csak  e-mail-ben lehet, az esetleges időpontra vonatkozó kérésekkel együtt! 

Nevezési cím: gy.metesz@freemail.hu 

mailto:gy.metesz@freemail.hu


Nevezési határidő: 2017. február 3. péntek 12 óra.

Nevezési  díj: 5.000  Ft/fő,  azaz  ötezer  Ft.  A  megyei  szövetség  tagegyesületei igazolt
versenyzői részére 50% kedvezményt biztosít a megyei szövetség, így a nevezési díj számukra
2.500,-Ft/fő.

A  nevezési  díjat  a  szövetség  számlájára:  58600300-11202079 történő  átutalással,  vagy  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,
serlegek stb.) 

Egyebek:

A  versenyen  csak  magyar  állampolgárok,  regisztrált  igazolással,  érvényes  MATESZ
játékengedéllyel,  valamint  érvényes  sportorvosi  igazolással  rendelkező  versenyzők
szerepelhetnek.  A külföldön szereplő  magyar  állampolgároknak  meg kell  felelniük  a  MATESZ
érvényes előírásainak. A versenyen csak a 18 életévüket a verseny napjáig betöltőtt versenyzők
vehetnek részt. 

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 versenyszabályzatai az
irányadók.

Az öltözőkben hagyott tárgyakért a Versenybizottság nem vállal felelősséget!

Győr, 2017. január 11.

                                                                                Győr-M-S. megyei Tekézők Szövetsége

Versenybizottsága
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