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54. TEKE GÖCSEJ KUPA 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
 

Kedves Sportbarátaink! 
 
 
A Zala Megyei Tekézők Szövetsége elnökeként köszöntöm és invitálom Önöket a szövetség által 

54. alkalommal megrendezésre kerülő Göcsej Kupára 2018. augusztus 18-19. –én.  

A versenyre tisztelettel meghívjuk sportszervezetüket.  

A hagyományosan lebonyolításra kerülő nemzetközi női-férfi csapat és egyéni tekeverseny 

időpontja elősegíti a következő bajnoki küzdelmekre való felkészülést, lehetőséget ad 

sportkapcsolatok ápolására.  

Versenyünk a hagyományra épül. Hosszú évek során fejlődött és alakult át dunántúli versenyből 

nemzetközi eseménnyé, erőpróbává, melyre a meghívott csapatok, versenyzők szívesen jönnek.  

A versenyt a zalaegerszegi Városi Sportcentrum hatsávos felújított pályáján rendezzük.  

Tisztelettel várva nevezésüket, bízunk abban, hogy részvételükkel emelni fogják a verseny 

színvonalát és jól fogja segíteni a bajnoki szezonra történő felkészülésüket.  

 

A Zala Megyei Tekézők Szövetsége nevében tisztelettel: 

 

             Monostori Anita  

          elnök 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



54. GÖCSEJ KUPA 
tekeverseny 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

 
1. A verseny célja: 

 

 Versenyzési alkalom biztosítása a minősítési szintek eléréséhez.  

 A bajnokságra történő felkészülés segítése. 

 Nemzetközi sportkapcsolatok, a sportbarátság erősítése, ápolása. 

 A tekesport további népszerűsítése, a nagy múltú Göcsej Kupa sportértékének fokozása.  
 
2. A verseny ideje és helye: 

 

2018. augusztus 18-19. 
kezdési időpontok: szombat - vasárnap: 800 - 1900-ig 
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Tekecsarnok 

 

3. A verseny rendezője: 
Zala Megyei Tekézők Szövetsége 

 

Szervező és Versenybizottság: 
elnök: Monostori Anita 
elnökh.: Takács László 
tagj:  Ruzsin Pál 
 

4. A verseny résztvevői: 
A versenyre meghívott és benevezett magyar és külföldi csapatok igazolt versenyzői. 
(A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt !) 

   

5. Versenyszámok: 
6 x 120 vegyes gurításos (női – férfi)  csapat- és egyéni verseny I-VI pályán.  
Pályánként 15 teli, 15 tarolás.  
Bemelegítő: 10 gurítás (nem kötelező) 

 
6. Helyezések eldöntése: 

MATESZ érvényben lévő VERSENYSZABÁLYZAT rendelkezései szerint.  
(Több ütött fa, jobb tartolás, kevesebb üres, jobb utolsó 30-as.)  

 
7. Díjazás: 

Az I. helyezett csapatok 1 évre elnyerik a Göcsej (vándor) Kupát. 
Kupát kapnak: 

 

 az I-III helyezett csapatok  

 I-III. férfi versenyzők 

 I-III. női versenyzők 
 
 
8. Költségek: 

A versennyel kapcsolatos rendezési és díjazási költségeket a verseny lebonyolítója fedezi. A 
versenyzők egyéni – utazás, étkezés stb. – költségeit a versenyre benevezett csapatok viselik. 
 
 



9.  Nevezés: 
 

Határidő: 2018. július 31.  
A nevezést e-mailben a monostorianita@gmail.com , vagy telefonon a 30/227-9328-as 
számon.  
Nevezési díj csapatonként bruttó   9.000.- Ft/csapat.  
A nevezési díj a helyszínen (számla ellenében) fizetendő. 

 
10. Sorsolás, időbeosztás: 

A beérkezett nevezések után készül, melyről külön értesítést küldünk. 
Kérjük a nevező csapatokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében a versenyre 
meghatározott 2 nap közül kettő időpontot (napot, órát) szíveskedjenek megjelölni, a 
csapatok pályára lépésének megfelelő idejeként. 
 

11. Egyéb rendelkezések: 
A versenyen egységes sportfelszerelés használata kötelező. 
Az érvényes sportigazolványokat a csapat pályára lépése előtt legalább 30 perccel kérjük 
bemutatni a versenybíróságnál. 
A versenyen a MATESZ versenyszabályai érvényesek. 
Óvás a helyszínen, óvási díj 5.000.- Ft, melyet az óvás benyújtásakor  kell befizetni, az óvás 
elbírálását követően újabb óvásnak helye nincs. 
A versennyel kapcsolatos információkat a 30/227-9328-as telefonon Monostori Anitánál 
lehet kérni.  

 
 
 
Zalaegerszeg, 2018. július 13. 

 
 

Zala Megyei Tekézők Szövetsége 


