Kedves Sportársak!
A Szombathelyi Városi Szabadidősport Szövetség és a Vas Megyei
Tekézők Szövetsége szervezésében szeretnénk ajánlani Nektek a

62. Savaria Kupát
mely Szombathelyen a VAOSZ tekepályán kerül megrendezésre
augusztus utolsó hetében.
A kupa nagyrészben egybeesik a SAVARIA KARNEVÁL történelmi
fesztivállal, melyet, mint családi vagy közösségi programot tudunk
mindenkinek ajánlani. A rendezvény helyszínei Szombathely
belvárosában vannak, a pályánk néhány száz méteres körzetében.
Mivel ti idejöttök lehet egy biztos és biztonságos kiindulópontotok,
hogy a játék mellett a várost is felfedezzétek. Biztonságosan
elhelyezhetitek csomagjaitokat este 22:00-ig a pályán és ha úgy
döntötök, hogy több napra jöttök, partnerünk az ALPESI FOGADÓ
ÉS BORHÁZ tud nektek rajtunk keresztül szállást biztosítani egy
festői helyen, mintegy 15 km-re Szombathelytől, Vaskeresztesen.
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy az augusztus 27., szombati
dátumra nevezést az előzetes jelentkezések és a szervezés
megkönnyítése miatt csak a Superior kategóriában és külföldről
tudunk elfogadni jelen állás szerint.
Várunk Titeket a 62. Savaria Kupán!
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62. TEKE SAVARIA KUPA 2022.
PROLÓGUS:
A TEKE SAVARIA KUPA hagyományosan Szombathely (latin nevén: Savaria) városi ünnepével
azonos héten kerül megrendezésre, a XXII. SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL keretein belül.
A Karnevál időszakában (augusztus 25., 26., 27., 28.) a város központja rengeteg rendezvény
színhelye és mivel a VAOSZ tekepály a Fő téren található, a verseny résztvevőinek egy kis ízelítő:
– Történelmi témapark: katonai hagyományok bemutatója, harcmodorok, római kori
élménypark
– Fő tér: Négynapos kirakodóvásár és színpadi előadások neves művészek fellépésével
– Borok utcája: Magyarország és a világ kiváló borainak bemutatója
– Sörtér: Itt pedig kiváló söröket lehet megkóstolni
– Kalandpark: Gyermekek szórakoztatására különböző játékok, foglakozások, színpadi
előadások
– Történelmi felvonulás: A Karnevál napjain este a város központjában jelmezes felvonulás,
amely a város történelmét mutatja be.
További információk a www.karnevalsavaria.hu weboldalon, ahol napról napra aktualizált
információk találhatók a teljes rendezvényről Savaria Turizmus Nonprofit Kft jóvoltából.

LXII. SAVARIA FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI TEKEKUPA
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja: A tekesport népszerűsítése, játéklehetőség biztosítása igazolt és amatőr felnőtt és
ifjúsági játékosoknak. Kiemelten szeretnénk kezelni a fiatalok játéklehetőségeit, lehetőséget adni
nekik két külön kategóriában! A Szervezők a teljes bevételt a VAOSZ tekepálya felújítására
fordítják!
A verseny szervezője: Szombathelyi Városi Szabadidősport Szövetség Teke Szakága és a Vas
Megyei Tekézők Szövetsége
A verseny időpontja:
2022.08.22.- 2022.08.28.
A verseny helyszíne: 9700 Szombathely, Fő tér 15/b., VAOSZ Tekepálya
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2022.08.28. 18:00
A verseny fővédnöke: Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzati
Képviselője, az Önkormányzati Sportbizottság Elnöke
A Versenybizottság Elnöke: Hegyi Gábor ,Teke Szakág Vezető, Városi Szabadidősport Szövetség
A Versenybizottság tagjai:
– Németh Lajos, A Vas Megyei tekézők Szövetségének Tiszteletbeli Elnöke
– Hegedűs András, az Arborétum Herény SE teke szakosztály vezetője
Nevezési lehetőség:
I. SUPERIOR kategória.
Olyan férfi és női csapatok nevezhetnek, akik nemzeti bajnokságuk legfelsőbb osztályában
játszanak. Egyéni versenyzőként indulhatnak válogatott játékosok, illetve olyan játékosok,
akik csapata nemzeti bajnokságuk első osztályában játszik. Csapatlétszám: 4 fő.
Gurításszám: 120 (4x30 vegyes a négy pálya mindegyikén).
Díjazás, külön férfi és női kategóriában: Serleg - Csapat 1. helyezett, érem 2.-3. helyezett,
Serleg - Egyéni 1. helyezett, érem 2.-3. helyezett
Nevezési díj: 4000 Ft/fő

II. LEGIO kategória.
Olyan csapatok és egyéni versenyzők nevezhetnek, akik nemzeti bajnokságuk 2. és 3.
osztályában játszanak (NB I., NB II.).
Gurításszám: 120 (4x30 vegyes a négy pálya mindegyikén).
Csapatlétszám: 4 fő. Gurításszám: 120 (4x30 vegyes a négy pálya mindegyikén).
Díjazás: Serleg - Csapat 1. helyezett, érem - 2.-3. helyezett, Serleg - Egyéni 1. helyezett,
érem - 2.-3. helyezett
Nevezési díj: 2500 Ft/fő
III.CENTURIO kategória.
Olyan csapatok és egyéni versenyzők nevezhetnek, akik nem igazolt versenyzők, beleértve
az NB III.-as játékosokat is, illetve a külföldi női bajnokságok nem első osztályban szereplő
játékosait!
Gurításszám: 120 (4x30 vegyes a négy pálya mindegyikén).
Díjazás férfi kategóriában: Serleg - Csapat 1-3 helyezett, Serleg - Egyéni 1-3. helyezett,
női kategóriában: Serleg - Egyéni 1-3.
helyezett
Nevezési díj: 2000 Ft/fő
IV. CADET kategória.
Azok a 18 évnél fiatalabb (2004. január 1. után született) játékosok nevezhetnek ide egyéni
eredményeikkel (akkor is ha csapatban játszanak), akik a 120 vegyes gurítást teljesítik.
Indulási lehetőség természetesen egyénileg is lehetséges. Fiú, lány egy kategória.
Díjazás: Serleg – Egyéni 1-3. helyezés
Nevezési díj: 1000 Ft/fő. Amennyiben felnőtt csapat tagjai, akkor annak a csapatnak a
nevezési díjában ezt a díjat kell figyelembe venni a 18 évesnél fiatalabb játékos esetében.
Amennyiben négy 18 év alatti játékos alkot egy 4 fős csapatot, a csapateredményük a
Centurio kategóriába számít.
V. COLLEGIUM kategória.
16 év alatti (2006. január 1. után született), versenyengedéllyel nem rendelkező, vagy
hivatalos bajnoki mérkőzésen még pályára nem lépett amatőr fiatalok egyéni versenye. Fiú,
lány egy kategória.
Gurításszám: 60 teli gurítás (4x15). Egyenlőség esetén a több kilences gurítás dönt.
Díjazás: Serleg – Egyéni 1-3. helyezés
Nevezési díj: 500 Ft
NEVEZÉS:
A nevezés határideje: 2022.08.19., utána a még nem foglalt helyek figyelembe vételével tudunk
nevezést elfogadni.
A nevezési díj fizetése a helyszínen. (számla igényt kérjük előre jelezni!)
Nevezni, érdeklődni lehet:
Hegedűs András - +36309552600
E-mail: szombathelyi.tekesport@gmail.com
Facebook: Szombathelyi Tekesport oldalon, https://www.facebook.com/groups/678510673542732
A versenyen indulók rajtszámot kapnak, mellyel jogosultak a TOMBOLA húzáson részt venni!
FŐDÍJ: 2 személyes (+esetlegesen gyermekek is) 2 éjszakás hétvége reggelivel a vaskeresztesi
ALPESI FOGADÓ ÉS BORHÁZ felajánlásával. (a tombolán a szervezők és családtagjaik nem
indulhatnak!)
A verseny lebonyolítási és díjazási költségeit a Szervezők fedezik.
A versenyen EGYÉNI INDULÓK is indulhatnak, besorolásuk a 2021-2022 bajnoki évadban, a
legmagasabb osztályban játszott mérkőzésük alapján történik.
A Savaria Kupa győztese a 120 gurításból legjobb egyéni eredményt elérő játékos, függetlenül
attól, melyik kategóriában indult. A Savaria Kupa egy herendi porcelán vándorserleg, melyet az
értéke miatt elvinni nem lehet, a győztes neve a serleg kiállítási helyén lesz feltűntetve a következő
verseny megrendezéséig. A Kupa védője: Rejtli László, Topidó Nagymizdó TK – 611 fa, (2020)
A 4 fős csapatokat a szervezők egy sorban szerepeltetik, amennyiben külön kérés nem történik.
A versenyzők és csapatok a pályára lépés előtt 30 perccel kötelesek megjelenni a
versenybizottságnál, ahol a nevezési díjat befizetik.

Amennyiben olyan csapat kíván indulni, ahol a játékosok száma több, mint 4 fő, csapateredményük
a legjobb 4 játékos eredménye, azoban nevezési díjuk a játékosok száma szerint kerül
megállapításra.
Minden kategóriában azonos eredmény esetén a jobb tarolás, további egyenlőség esetén a kevesebb
üres gurítás dönt.
120 gurítás esetén 10, 60 gurítás esetén 5 próba gurítás lehetséges.
A szervezők a sorozattal kapcsolatos aktuális tudnivalókat egy erre a célra létrehozott Facebook
oldalon osztják meg a nevezőkkel. A versenyről folyamatos közvetítés lesz a szervezők által
megadott nyilvános Youtube csatornán, így a nevezők a nevezéssel elfogadják, hogy róluk
nyilvános kép- és mozgókép felvétel készül, amely felkerül az internetre és egyéb írott és vizuális
médiában megjelenik a jövőben!
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, orvosi igazolás nem szükséges.
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 3000,- Ft/eset a helyszínen befizették. Az óvási díjat
amennyiben a versenybizottság az óvásnak helyt ad, azonnal visszafizetik.
Vitatott kérdésekben a Magyar Tekézők Szövetsége által kiadott szabályok az irányadóak.
A szervezők a változtatás jogát, tájékoztatási kötelezettség mellett, fenntartják!
Szombathely, 2022.06.25.

