
 

 

 

 

III.Szabó István „Doky“  

Emlékverseny  

2020.01.02 – 01.19 

 

 



 

 

1) A verseny célja : 

Méltó megemlékezés a Sárvári Kinizsi-Kék Golyó Tekeszakosztályának 2017. januárjában       

elhunyt szakosztályvezetőjére, a kiváló sportemberre „Dokyra“.  

 

2) A verseny rendezője :  

Sárvári Kinizsi-Kék Golyó Tekeszakosztálya 

Kék Golyó Tekéző  

 

3) A verseny helye és ideje : 

Kék Golyó Tekéző  

Sárvár  Berzsenyi Dániel utca 24. 

 

Igazolt kategória :2020.01.02 – 01.12 

Hétköznapokon (szerda-csütörtök-péntek) 16:00 - 21:00 óráig 

Hétvégén (szombat-vasárnap) 09:00 - 21:00 óráig 

 

Nem igazolt kategória :2020.01.15 – 01.19 

Hétköznapokon (hétfő-szerda-péntek) 16:00 - 22:00 óráig 

Hétvégén , (szombat-vasárnap)  09:00 - 21:00 óráig 

        

4) Kategóriák : 

Igazolt férfi 4 fős csapat / egyéni indulók  

Igazolt női 4 fős csapat / egyéni indulók  

Nem igazolt 4 fős csapat / egyéni indulók   

 

5) A verseny lebonyolítása : 

Igazolt csapatok 4x100 vegyes gurítás . 5 bemelegítő gurítás kérhető 

Nem igazolt csapatok 4x60 vegyes gurítás (30 gurításonkénti pályacserével). 3 bemelegítő 

gurítás kérhető. A nem igazolt csapatban női játékos is szerepelhet, itt nincs külön kategória.  

 

Az elért eredmény az egyéni és a csapatversenyben is értékelésre kerül.  

A helyezést a több ütött fa, egyenlőség esetén a jobb tarolás, végső esetben az üres gurítások 

száma dönti el.  

 

6) Díjazás :  

Igazolt csapatok  Női/Férfi I-III. helyezés : Kupa + Oklevél + Vándorserleg 

Amatőr csapatok         I-III. helyezés : Kupa + Oklevél + Vándorserleg 

Igazolt egyéni Női/Férfi       I-III. helyezés : Kupa + Oklevél  

Amatőr egyéni Női/Férfi      I-III. helyezés : Kupa + Oklevél  

Külön díjazásban részesül a legjobb 55 és 65 év feletti amatőr játékos.  

 

 

 

 

 



 

7) Költségek : 

Nevezési díj:     Igazolt játékos 1500 Ft/fő  (6000 Ft/csapat) 

Nem igazolt játékos  1000 Ft/fő (4000 Ft/csapat) 

A verseny rendezési és díjazási költségeit a szervezők állják, minden egyéb felmerülő költség 

a résztvevőket terheli. 

 

8) Nevezés : 

Telefon :  

Igazolt kategória :  +36 70/3263973   Rozmán Szabolcs 

                     +36 20/2670798   Szabóné Rozmán Márta 

                     +36 95/323-507   Kék Golyó Tekéző 

Nem igazolt kategória : +36 30/5721335    Fodor Lajos 

                     +36 20/2670798   Szabóné Rozmán Márta 

                     +36 95/323-507    Kék Golyó Tekéző 

 

Nevezési határidő: 2019.12.30.  

Kérjük a nevezéskor a kívánt pályáralépési időpontot - a rendelkezésre álló szabad helyek 

függvényében - megjelölni !  

 

9) Egyéb :  

- A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a tekesportra érvényben lévő Verseny – 

és Játékszabályok a mérvadóak! 

- A felmerülő vitás kérdésekben a verseny rendezői a helyszínen döntenek ! 

- Eredményhirdetés és díjkiosztás a verseny befejeztével 2020.01.14-én a pályán történik. 

 

A csapatoknak jó felkészülést és eredményes versenyzést kíván a Kék Golyó Tekéző és a Sárvári 

Kinizsi tekeszakosztálya !  

 

 

Sárvár,  2019.12.02  

 

 

 

  

 

 

 


