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1. A BAJNOKSÁG CÉLJAI  
Eldönteni, Vas Megyei Egyéni bajnoki címet, továbbá kijelölni - az elért helyezések 
és a MATESZ által meghatározott keret alapján - azokat a sportolókat, akik a Területi 
egyéni bajnokságon szerepelhetnek.  
 
2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA  
A versenyt a Vas Megyei Tekézők Szövetségének Versenybizottsága rendezi. 
 

VERSENYBIZOTTSÁG: 
 Elnök: Tóth Róbert   Tag: Kiss Zsolt 
 Tag: Zöhrer László       
 
3. A BAJNOKSÁG HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA 

Répcelak, 9653 Petőfi S. u.73. 
2018. január 26-27-28. (péntek, szombat, vasárnap) 

 
4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG   
Csak olyan Vas megyei egyesületben versenyző játékos nevezhet, akinek 
sportorvosi engedélye van, valamint a versenyengedélye az adott napon érvényes.  
 
5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJ   
Nevezni. telefonon Tóth Róbertnél, a 06-30/ 562 88 96-as telefonszámon. Az 
időrendi beosztást a honlapunkon www.vasteke.hu lehet megnézni. 
Nevezési határidő: 2018. január 22. Későbbi nevezéseket csak az üres helyekre 
fogadunk el! 
 

A nevezési díj a versenyen való részvételre: 1. 600 Ft / fő. 
 
6. A VERSENY KÖLTSÉGEI  
A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a VTSZ állja. A versenyzők költségeit 
– részvételi díj, utazási, étkezési, stb. költségek a versenyző vagy egyesülete fizeti. 
 
7. SORSOLÁS, PÁLYÁRA LÉPÉSI FELTÉTELEK  
A versenyek sorsolását a Versenybizottság készíti el, melyről az érintett 
szakosztályokat a www.vasteke.hu weboldalon értesíti. A játékosok a kiadásra kerülő 
sorsolásokon feltüntetett időpontok előtt legkésőbb 30 perccel személyesen 
kötelesek a sportigazolványuk és versenyengedélyük bemutatásával jelentkezni a 
kirendelt Versenybizottságnál. A versenyzők csak érvényes orvosi igazolással 
léphetnek pályára. 
 
8. GURÍTÁS SZÁM, PRÓBAGURÍTÁSOK  
A versenyzők pályára lépésenként 120 vegyes gurítást teljesítenek, 4 x 30 (15 teli és 
15 tarolás) gurítás pályánkénti megosztása mellett. A sportolóknak 10 bemelegítő 
gurítás engedélyezett.  

http://www.vasteke.hu/
http://www.vasteke.hu/
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9. Helyezések eldöntése  

 -A versenyző által ütött több fa alapján történik. Faegyenlőség esetén  
 -a jobb tarolás, ha ez is egyenlő  
 -a kevesebb üres gurítások száma dönt.  
 
10. TOVÁBBJUTÁS 
A területi versenyre továbbjutó létszám a Vas és Zala megyei egyéni bajnokságon 
induló létszám figyelembe vételével kerül meghatározásra.   
A területi bajnokság 2018.február 17-18-án Szentgotthárdon lesz megrendezve. 

 
 
11. Díjazás  
A győztesek mindkét nemben elnyerik 2018. év Vas Megyei Egyéni bajnokság 
bajnoka címet, továbbá minden kategória első, második és harmadik helyezettjei 
serleg díjazásban részesülnek.  
 
12. Versenyszabályok  
A versenyen az érvényben lévő Versenyszabályzat előírásai érvényesek.  
 
13. Óvás  
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.  
 
 
 

Kérjük a csapatokat a nevezési határidő pontos betartására, a zökkenőmentes 

bajnokság lebonyolítása érdekében. Amennyiben a honlapra feltett 

pályabesorolásban bárkinek észrevétele van, úgy azt azonnal jelezze a 

versenybizottság felé. 

 

Minden nevezőnek eredményes szereplést, sportszerű küzdelmeket kívánunk. 

 

 

  
 
 
Szombathely, 2018. Január 9. 
. 
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 VTSZ Versenybizottság 


