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1. A BAJNOKSÁG CÉLJA 
Eldönteni, hogy az egyes korosztályokban kik nyerik el 2017. évben a Szombathelyi Terület 
bajnoki címét, továbbá kijelölni – az elért helyezések és a MATESZ által meghatározott keret 
alapján – azokat a sportolókat, akik a Nyugat – Kelet serdülő és ifjúsági egyéni bajnokságon 
szerepelhetnek.  
 
2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA 
A versenyeket a Vas megyei Tekézők Szövetsége (továbbiakban: VTSZ) rendezi. A VTSZ 
Elnöksége a Versenybizottságot bízza meg a versenyek lebonyolításával 
 
3.VERSENYBIZOTTSÁG 
 Elnök: Németh Lajos  
 Tag: Monostori Anita 
 Tag: Kiss Zsolt   
 Tag: Tóth Róbert  
 Tag:  Zőhrer László 
4. A BAJNOKSÁG HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA: 

9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 73.  
 2017.10.28. szombat 9 óra 

 
5. A KIÍRÁSRA KERÜLŐ VERSENYSZÁMOK 
Az utánpótlás korosztályos 2017. évi Szombathelyi Területi egyéni bajnokság során az 
alábbi versenyszámok kerülnek kiírásra:  
- serdülő fiúk egyéni versenye;  - ifjúsági fiúk egyéni versenye.  
 
6. INDULÁSI JOGOSULTSÁG 
A versenyen indulhat minden ZALA és VAS megyéből korcsoportonként és nemenként 

továbbjutott versenyzők. 
 
7. NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJ 
A nevezések automatikusak, a továbbjutott versenyzőknek nem kell nevezni. A részvételi 
szándékától elálló játékosoknak 2017. 10. 25. 16:00 óráig jelezni kell a Verseny Bizottság 
felé.  
E-mailon (info@vasteke.hu), levélben (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Elmulasztása 
esetén, meg kell fizetni a nevezési díjat a szakosztályoknak a VTSZ felé. 
 

A nevezési díj a versenyen való részvételre: 2. 000 Ft / fő. 
 
8. A VERSENY KÖLTSÉGEI  
A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a VTSZ rendezi. A résztvevő versenyzők 
költségeit – részvételi díj, utazási, étkezési, stb. költségek a versenyzők egyesületei fizetik. 
 
9. A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSI RENDJE  
A verseny nemenként két korcsoportban - serdülő és ifjúsági - kerül megrendezésre. A 
serdülő korosztályban indulhatnak azok a tekézők, akik 1999. június 30-át követően 
születtek. Az ifjúsági korosztály versenyein részt vehetnek azok, akik 1994. június 30-át 
követően, de 1999. július 1-e előtt születtek.  
 
10. SORSOLÁS, PÁLYÁRA LÉPÉSI FELTÉTELEK  
A versenyek sorsolását a Versenybizottság készíti el, melyről az érintett szakosztályokat a 
www.vasteke.hu weboldalon értesíti.   

mailto:info@vasteke.hu
http://www.vasteke.hu/
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A versenyzők a kiadásra kerülő sorsolásokon feltüntetett időpontok előtt legkésőbb 
30 perccel személyesen kötelesek a kirendelt Versenybizottságnál jelentkezni és a 
nevezési díjat befizetni. Pályára lépés előtt a versenyzők kötelesek bemutatni a 
versenyzői igazolást, érvényes versenyengedélyt és az érvényes sportorvosi 
igazolást! 
 
11. 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.  
 
12. 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.  
 
13. TOVÁBBJUTÁS a MATESZ még nem határozott a Nyugat egyéni versenyre 
/2017.11.18-19./ továbbjutók létszámáról, továbbá még nem döntöttek a verseny 
helyszínéről sem. 
 
14. Díjazás  
A győztesek - az egyes kategóriákban - elnyerik a 2017. év Szombathelyi Terület serdülő és 
ifjúsági egyéni bajnokság bajnoka címet, továbbá minden kategória első, második és 
harmadik helyezettjei érem díjazásban részesülnek.  
 
15. Versenyszabályok  
A versenyen az érvényben lévő Versenyszabályzat előírásai érvényesek.  
 
16. Óvás  
A bajnokságon minden vitás esetben, illetve óvásnál a Versenybizottság a helyszínen 
végérvényesen dönt, fellebbezésnek nincs helye. Óvást csak akkor tárgyal a 
Versenybizottság, ha az óvási díjat 5000,- Ft/eset a helyszínen befizették. Az óvási díjat 
amennyiben a versenybizottság az óvásnak helyt ad, azonnal visszafizetik. 
 
 
 

A Vas Megyei Tekézők Szövetsége és a  
Szombathelyi Területi Bizottság 

minden versenyzőnek Jó versenyzést kíván! 
 
 

 
 
Szombathely. 2017. október 18. 
 
  
 Versenybizottság 


