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VERSENYKIÍRÁS 
2022.évi 

Vas megyei Férfi  
Egyéni Bajnokság  

 
 

1. A BAJNOKSÁG CÉLJA 
 Eldönteni, hogy ki nyerik el 2022. évben a Vas Megye Egyéni Bajnoka címet, továbbá 
megszerezni a továbbjutási jogot a területi egyéni bajnokságra.   
 
2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA  
 A versenyt a Vas Megyei Tekézők Szövetsége (továbbiakban: VTSZ) rendezi. A VTSZ 
Elnöksége a Versenybizottságot bízza meg a verseny lebonyolításával. 
  
3.VERSENYBIZOTTSÁG:  
 Elnök:  Farkas Imre 
 Tag:  Németh Attila 
  Szijj László 
                            
4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG:    
 Csak olyan Vas megyei egyesületben versenyző játékos nevezhet, akinek az adott napon 
érvényes sportorvosi engedélye, valamint versenyengedélye van. 
Alsó korhatár: a verseny napján betöltött 18. élet év 
 Mivel a 2022-es évben a versenynaptárban visszarendeződnek az egyéni versenyek 
időpontjai ((felnőtt→ Tavasz, utánpótlás/senior→ ősz), így felső korhatár nincs !  
 
5. A BAJNOKSÁG HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA: 

 

Sárvár Aréna Tekecsarnok 
9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc u. 30. 
2022.01.15-16. (szombat-vasárnap) 
Figyelem ! A vasárnapi időpontok elsősorban a szombaton (01.15) bajnoki mérkőzést 
pótló egyesületek versenyzőinek vannak fenntartva !  

  
6. NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJ  
    Nevezni írásban az info@vasteke.hu és a farkas.imre07@gmail.com e-mail címen, illetve 
telefonon a +36/30-6874648-as telefonszámon /Farkas Imre/ lehet.  
 
Nevezési határidő: 2022.január 10. Későbbi nevezéseket csak az üres helyekre tudunk 
fogadni! 
 
 A nevezési díj a versenyen való részvételre 2500.- Ft / fő, amelyet a pályára lépés előtt a 
helyszínen kell befizetni.  
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7. A VERSENY KÖLTSÉGEI  
 A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a VTSZ rendezi. A résztvevő versenyzők 
költségeit – részvételi díj, utazási, étkezési stb. költségek a versenyzők vagy egyesületeik 
fizetik.  
 
8. SORSOLÁS, PÁLYÁRALÉPÉS FELTÉTELEK  
 A versenyre az érvényes sorsolást a Versenybizottság készíti el, melyről az érintett 
szakosztályokat és egyéni indulókat a www.vasteke.hu honlapon értesíti (01.11.-én a 
nevezési határidő lejárta után!). A versenyzők a kiadásra kerülő pályára lépési sorrenden 
feltüntetett időpontok előtt legkésőbb 30 perccel személyesen kötelesek jelentkezni a 
kirendelt Versenybizottságnál.  
 
9. GURÍTÁS SZÁM, PRÓBAGURÍTÁSOK  
 A versenyzők egységesen 120 vegyes gurítást teljesítenek 30 (15 teli és 15 tarolás) 
gurításonként pályacserével, 10 bemelegítő gurítással.  
 
10. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE  
- a versenyző által ütött több fa, ha faegyenlőség van, 
- akkor a versenyző jobb tarolása, ha ez is egyenlő 
- a versenyző kevesebb üresgurítás-száma 
 
12. TOVÁBBJUTÁS 
 A területi versenyre továbbjutó létszám 24 fő. A területi bajnokság 2022. február 19- én, 
szombaton kerül megrendezésre Andráshidán.  
 
11. DÍJAZÁS  
 A győztes elnyeri 2022. év Vas Megye Egyéni bajnoka címet, továbbá az első, második és 
harmadik helyezettek serleg díjazásban részesülnek. 
 
12. ÓVÁS  
 A bajnokságon minden vitás esetben, illetve óvásnál a Versenybizottság a helyszínen 
végérvényesen dönt, fellebbezésnek helye nincs. 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.  
 
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

• A versenyen az érvényben lévő TEKE versenyszabályok a mérvadók.  

• A versenyzők saját felelősségükre versenyezhetnek!  

• Eredményhirdetés és a díjkiosztás a verseny befejeztével a pályán történik.  
 
A Vas Megyei Tekézők Szövetsége minden versenyzőnek eredményes gurítást kíván! 

 
 
Sárvár, 2022. január.3. 

                                                     

 

 

 Versenybizottság 

http://www.vasteke.hu/

