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Teke Alszövetsége.
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VERSENYSZABÁLYZAT
(2012. május hó.)
Összeállította: Molnár Tibor MATESZ elnökségi tag, Tóth Róbert nemzetközi játékvezető, Zöhrer László
VTSZ versenybizottság elnöke. A versenyszabályzat alapját az érvényben lévő nemzetközi szabályzat és
Szabó Béla MATESZ Nemzetközi Bizottságvezető által készített 2004-es szabályzat alkotja.
A MAGYAR BOWLING ÉS TEKESZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE
(továbbiakban: MATESZ) RENDELKEZÉSEI.

A szabályzat életbelépésével egyidejűleg minden korábbi szabályzat érvényét veszti. A
versenyszabályzatot a Versenybírói-Szabályzat egészíti ki ( kiadás: 2005. július)
A MATESZ egyenlő jogosultsággal irányítja a női és férfi tekesportot. A jobb olvashatóság és érthetőség
miatt a MATESZ VERSENYSZABÁLYZAT (továbbiakban VERSENY-SZABÁLYZAT) „férfi
írásmódban” történik, tehát például versenyzőt, edzőt ír, ez ettől függetlenül női versenyzőre és női edzőre is
vonatkozik.
1. BEVEZETÉS:
A WNBA (NBC) Sportszabályzata, a Nemzetközi Játékvezetői - Szabályzattal együtt szabályozza a WNBAn (NBC-n) belüli sport-tevékenységet. A MATESZ köteles saját Szabályzatait ehhez igazítani.
A VERSENYSZABÁLYZAT - a MATESZ egyéb Szabályzataival és határozataival együtt – szabályozza a
MATESZ hazai és nemzetközi sporttevékenységét.
A MATESZ Tagszervezetei – Megyei, (Budapesti) Tekézők Szövetségei, - kötelesek saját
Versenyszabályzataikat és egyéb Szabályzataikat ehhez igazítani, illetve ezzel egyezően elkészíteni.
A VERSENYSZABÁLYZAT rendelkezései a sportszerűség íratlan törvényein nyugszanak, ezeket ennek
értelmében kell értelmezni és alkalmazni.
A VERSENYSZABÁLYZAT rendelkezései – a MATESZ egyéb Szabályzataival és határozataival együtt kötelezőek és érvényesek minden hazai rendezvényre és bajnokságra – valamint a MATESZ minden
Tagszervezetére és Tag-sportegyesületére, Sportklubjára.
A VERSENYSZABÁLYZAT rendelkezéseinek betartásáért a MATESZ és a Megyei, (Budapesti)
Tekézők Szövetségei, Tag-sportegyesületei, Sportklubjai, illetve azok mindenkor illetékes sport tisztségviselői felelősek.
A Megyei, (Budapesti) Tekézők Szövetségei jogosultak további helyi rendelkezéseket hozni, de ezek
nem lehetnek ellentétben a VERSENYSZABÁLYZAT előírásaival.
Ezen alaprendelkezések változtatásáról és kiegészítéséről csak a MATESZ KÜLDÖTTGYŰLÉS –
kétharmados szótöbbséggel - határozhat.
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1. NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI RENDEZVÉNYEK TEKECSARNOKAI
Minden tekecsarnoknak, - amelyen nemzetközi é s n e m z e t i versenyeket, vagy bajnokságokat
rendeznek - beleértve a sportolás eszközeit és tartozékait, meg kell feleljen a MATESZ (nemzetközi a
WNBA) műszaki előírásainak. Az átvételi, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv kelte nem lehet 3 (három)
évnél régebbi és az illetékes funkcionáriusoknak, illetve a Játékvezetőknek be kell mutatni.
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2.2. TEKECSARNOKOK ÁTVÉTELE
A játékvezetőnek a pályákat és a felszereltségeiket szemrevételezni kell, az esetleges (vélt) hibákat a
versenyjegyzőkönyvre fel kell jegyezni. A tekepálya érvényes minősítése meglétével a mérkőzést le kell
játszani akkor is, ha hibát észlelt a játékvezető(k), kivételt képez a balesetveszélyes sportpálya. (lásd
Műszaki Szabályzat)
2.3. IDŐPONT TERVEZÉS
Az egyes Szekciók világ és Kontinens-bajnokságait nem szabad egy időpontban rendezni. Egy Szekción
belül, Világ, vagy Kontinensbajnokság alatt más nemzetközi versenyt nem szabad kiírni. Ezen kívül az
időpont-tervezésnél figyelembe kell venni a fontosabb FIQ és WNBA - rendezvényeket is.(Kongresszus,
Konferenciák)
A hazai csapat és egyéni versenyek úgy kell tervezni, hogy figyelembe kell venni a nemzetközi versenyek
idejét és azokkal a legmagasabb csapatbajnokságok (Szuperliga női és férfi) valamint országos egyéni
bajnokságok időpontjai nem ütközhetnek.
A MATESZ egyes sportrendezvényeit a tekesport népszerűsítése, az anyagilag kedvezőbb megrendezés
érdekében szervezésre és lebonyolításra kiadhatja Tagszervezeteinek, Tag- Sportegyesületeinek, Tagsportklubjainak, pályázati úton, vagy pályázat nélkül. A feltételekről meg kell egyezni a
Szervező/Lebonyolítóval, lehetőleg írásbeli szerződés keretében
2.3.1. BAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSA
Minden nemzetközi bajnokságot, versenyt a WNBA ezen Sportszabályzata és Versenybírói
Szabályzata rendelkezései szerint kell lebonyolítani. A WNBA - Szekciók által rendezett versenyekre
kötelezőek ezenkívül a Szekció - Sportszabályzatnak és a mindenkori Szekció Versenykiírásainak
rendelkezései is. Válogatott találkozók lebonyolítása csak azon Nemzeti Tekeszövetségek joga, akik FIQtagként, a WNBA-hoz tartoznak.
Nemzetközi és Nemzeti bajnokságok csapatversenyeit csak a megengedett csapat-létszámmal lehet
lebonyolítani.
Nincsenek megengedve kétnemű csapatok közötti, nemzetközi és nemzeti versenyeken csapatbajnokságok.
Az országos páros és egyéni bajnokságokon fel kell vonni a tekecsarnokban a nemzeti zászlót, lehetőség
szerint az FIQ - zászlóval együtt. A verseny eredményhirdetése befejezéseként el kell játszani a nemzeti
himnuszt.
2.3.2. HÍRDETÉS
A sportöltözeten 400 cm2, továbbá a melegítőn szintén 400 cm2 nagyságú hirdetés viselhető. Ez a
válogatott csapatokra érvényes. Klub csapatoknál nincs korlátozás.
2.3.3. SPORTORVOSI VIZSGÁLAT
A MATESZ és TAGSZERVEZETEI által lebonyolított versenyeken résztvevő versenyzőknek – a verseny
időpontjában érvényes - sportorvosi igazolással kell rendelkezni. A sport-orvosiigazolásnak tartalmaznia kell
a „Versenyezhet” bejegyzést és nem lehet korábbi keltezésű:
Felnőtteknél
1 évnél
18. életévet be nem töltött fiataloknál
1 félévnél
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Pl. ha az 1 évig érvényes sportorvosi igazolás keltezése január 15, akkor annak érvényessége a következő év
január 14-én 24 órakor jár le!
A sportorvosi engedélyben az érvényes pecsét mellett továbbra is kötelezően előírt az orvos
saját működési nyilvántartási számát tartalmazó kör formátumú bélyegző, az engedélyezés
dátuma, valamint az ALKALMAS vagy VERSENYEZHET bélyegzés. Versenyengedélyt
kizárólag az OSEI-vel szerződésben álló sport-szakorvos állíthat ki. (Sportorvosi
szakrendelések: www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/rendelink.html)
Külön megjegyzés: Tapasztalataink szerint az Országos Sportegészségügyi Intézet rendelkezése ellenére sem
egységes a sportigazolványokba bevezetett sportorvosi bejegyzés. Ezért felhívjuk a JÁTÉKVEZETŐK
figyelmét arra, hogy a sportorvosi igazolás akkor érvényes, ha abból a vizsgálat napja, vagy az érvényességi
lejárat kelte (vagy mindkettő) egyértelműen meghatározható. Ha az orvosi bejegyzés csak a vizsgálat napját
tartalmazza, akkor az a mérvadó, ha mindkettőt, akkor az érvényesség lejáratának dátumát kell figyelembe
venni, vagyis az utolsó bejegyzést.

2.3.4. DOPPING
A dopping tilos a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) irányelveinek megfelelően. Ha szúrópróba esetén
doppingszerek szedését állapítják meg, a vétkest mind a hazai, mind a nemzetközi versenyzéstől 5 évre
eltiltják. A versenyen elért eredményeit törlik. A tiltott doppingszerekre mérvadó a verseny időpontjában
érvényes hivatalos NOB-doppinglista.
2.3.5. KIZÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
2.3.5.1. NEMZETI TEKESZÖVETSÉG KIZÁRÁSA:


Nemzeti Tekeszövetséget, amelyik az FIQ – ALASZABÁLYZATA szerinti - vállalt kötelezettségét, a
WNBA, valamint a Bohle, Shere és Classic szekciók határozatait nem teljesíti, kizárható, azaz a
nemzetközi sport-tevékenységből zárják ki.
A kizárás időtartamát az FIQ illetékes bizottságának kell meghatározni és az érintett Tekeszövetséggel
közölni.
 KIZÁRÁS ÁLLAMPOLGÁRSÁG-VÁLTÁSNÁL
Állampolgárság-váltást csak azután ismerik el, ha az illetékes ország hivatalos iratát a WNBA mindenkori
Szekciójának bemutatta.
Kettős állampolgárság esetén a versenyző – egy Sportévben - csak egy Nemzeti Tekeszövetség színeiben
rajtolhat.
2.3.5.2. MATESZ KIZÁRÁS
A MATESZ és Tagszervezetei kizárhatják a versenyzésből Tagegyesületeiket, Tagklubjaikat, ha:
a)Tagsági díj-hátralékuk van a MATESZ- szel, illetve az illetékes Megyei(Budapesti) Szövetséggel
szemben, vagy
b) Köztartozásuk van – APEH, VPOP, Illetékhivatalnál – illetve nincs e tartozásuk részletekben
történő megfizetésére írásbeli Megállapodásuk.
c) A Tagegyesület, Tagklub nevezéséhez nem csatolja az Egyesület, Klub bírósági bejegyzése
kivonata – amely működését is igazolja - másolatát;
d) A Tagegyesület, Tagklub nem teljesíti a MATESZ-szel, illetve az illetékes Megyei (Budapesti)
Szövetséggel szembeni–az illetékes Szövetség alapszabályában megfogalmazott - kötelezettségeit.
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e) A MATESZ és Tagszervezetei kizárhatják a páros, vagy egyéni bajnokságaikból, illetve nemzeti
válogatott versenyeikről tag-versenyzőiket, ha:
e/1) nem tudják igazolni magyar állampolgárságukat erről szóló hivatalos másolattal;
e/2) kettős állampolgárságú tag-versenyzők esetében nem tudják hivatalosan igazolni, hogy az adott
sportévben csak magyar csapat és páros, vagy egyéni bajnokságban indulnak.
2.3.6.

KÜLFÖLDIEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK/CSERE

Külföldi állampolgár magyar klubcsapatokban, csak MATESZ Versenyengedély birtokában szerepelhet,
melyet azonban csak hazája Nemzeti Szövetsége írásbeli engedélyének bemutatása esetén kaphat.
(Természetesen, ha hazájában nem volt igazolt versenyző, ez utóbbi engedély bemutatása nem szükséges a
MATESZ Versenyengedély megadásához.)
Magyar állampolgárságú versenyző csak a MATESZ által kiállított, külföldi klubban történő versenyzésre
szóló engedéllyel igazolható át. A MATESZ az engedély kiállításáért költségtérítést köt ki, melynek
nagyságát évenként a MATESZ- Küldöttgyűlése határozza meg. HATFŐS csapatokban 2, NÉGYFŐS,
illetve KÉTFŐS csapatokban 1 fő külföldi állampolgárságú versenyző szerepeltethető a startpozíciókban.
Külföldi játékos külföldi játékossal is cserélhető, de külföldi játékos maximum kettő lehet egyszerre egy
csapatban a pályán, az ifjúsági csapatban pedig maximálisan egy.
3. SPORTSZABÁLYZAT
3.1.1. SPORTÉV
A sportév a naptári év július 1-én kezdődik és a következő év június 30-án fejeződik be.
3.1.2. A MATESZ SPORTRENDEZVÉNYEI
Az NBC - Szekció ajánlásával a MATESZ a legmagasabb klubcsapat-bajnokságaikat lehetőségeihez mérten
10 csapattal (Női Szuperligában ez eltérhet) a 35. naptári héttel kezdődően és a következő év 16. naptári heti
befejezéssel írja ki. Alsóbb ligákban több csapattal illetve több csoporttal rendezi meg a bajnokságokat az
igények szerint.
A bajnokságokat jellemzi, hogy minden csapata oda-visszavágót játszik egymás ellen, - alapvetően hetenként
egyet. A bajnokot, illetve a Feljutót, vagy Kiesőt ezen alapján állapítják meg. A csapatbajnokságok végső
helyezések sorsát RÁJÁTSZÁS formájában is el lehet dönteni, amit a mindenkori csapatbajnokság
Versenykiírása szabályozza!
Minden sportévben:
 Nemzeti felnőtt csapatbajnokságok:
Női és férfi Szuperliga CSB
Női és férfi NB I CSB.
Férfi NB II CSB. (Női NB II, nevező csapatok számától függően.)
Férfi NB III CSB. /Szervezése és lebonyolítása
a MATESZ által
megbízott Megyei, (Budapesti)Tagszövetségek feladata./
 Nemzeti ifjúsági csapatbajnokságok:
Női és férfi Szuperliga CSB.
Férfi NB I CSB.
 Nemzeti Serdülő csapatbajnokságok:
Országos döntőket a MATESZ írja ki és bonyolítja le.
Területi döntőket az ezzel megbízott Területi (Budapesti)
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Szövetségek írják ki és bonyolítják le.
Megyei döntőket a Megyei (Budapesti) Szövetségek írják ki és bonyolítják le.
 Országos Serdülő Seregszemle:
Időpont, helyszín és részvételi lehetőségek a vonatkozó
MATESZ - Versenykiírás szerint.
 Megyei csapatbajnokságok:
Megyei Szövetségek rendezésében.
 Városi csapatbajnokságok:
Megyei Szövetségek rendezésében, szervezését és lebonyolítását a Városi Szakbizottságok
végzik.
 Országos páros bajnokságok:
Női és férfi. (Felnőtt, ifjúsági és serdülő)
 Országos vegyes páros (Tandem) bajnokságok:
Női és férfi (Felnőtt, ifjúsági és serdülő)
 Országos egyéni bajnokságok:
Női és férfi. (Felnőtt, ifjúsági és serdülő)
 Országos Villám („Sprint”) egyéni bajnokságok:
Női és férfi. (Felnőtt, ifjúsági és serdülő)


Országos Diákolimpia:
Leány és fiú – két-két korcsoportban.
Országos döntőket a MATESZ írja ki és bonyolítja le, együttműködve a Magyar Diáksport
Szövetséggel.
Területi döntőket az ezzel megbízott Területi (Budapesti)
Szövetségek írják ki, és bonyolítják le, együttműködve a Területi
(Budapesti) Diáksport Szövetségekkel.
Megyei döntőket a Megyei (Budapesti) Szövetségek írják ki és
bonyolítják le, együttműködve a Megyei (Budapesti) Diáksport
Szövetségekkel.
 Országok közötti válogatott találkozók:
Női és férfi. (Felnőtt, ifjúsági és serdülő) –MATESZ Nemzetközi rendezvények szervezése és lebonyolítása az NBC/WNBA Szekció
megbízása alapján. – MATESZ  Szabadidősport rendezvények.
Női és férfi. (Felnőtt, ifjúsági, serdülő és szenior) Általában egyesületi szervezésben.
 Hírverő mérkőzések, általában egyesületi szervezésben.
 Kupaversenyek, általában egyesületi szervezésben.
 Egyesületek, szakosztályok közötti találkozók, barátságos, vagy edzőmérkőzések.
3.1.3. IDŐPONT-ELŐÍRÁSOK (Minden évben)






Nemzeti csapatbajnokságok:
Felnőtt, ifjúsági és serdülő – női, férfi.
Országos páros bajnokságok:
Felnőtt női és férfi
Ifjúsági, serdülő női és férfi
Országos vegyes páros bajnokságok:
Felnőtt, ifjúsági és serdülő – női, férfi.
Országos egyéni bajnokságok:
Felnőtt női és férfi
Ifjúsági, serdülő női és férfi
Országos Villám („Sprint”) egyéni bajnokságok:
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Szeptember –Június hó.
Május hó.
December hó.
Január hó.
Május hó.
December hó.



Felnőtt, ifjúsági és serdülő női, férfi.
Január hó.
Diákolimpia – országos döntők:
Április hó.
Országos Serdülő Seregszemle:
2 korcsoportban - leányok, fiúk.
Augusztus hó
Válogatott találkozók ajánlott időpontjai: 9. 12. 14. 16. 38. 46. naptári hét.








Csapat VB Felnőtt
Egyéni VB Felnőtt
Egyéni VB Felnőtt
U 23 VB
U 23 VB
U 18 VB






Egyéni Világkupa
Egyéni Világkupa Ifjúsági
Egyéni Világkupa U 18
Egyéni Világkupa U 14

6. hét páratlan év
6. hét páratlan év
20. hét páratlan év
20. hét páratlan év



Csapat Világkupa, NBC kupa, Európa kupa

40. hét




Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája döntő

47. 49. / 04. 07. hét
13. hét




2014-től:
2014-től:

20-21. hét páratlan év
43. hét páros év
21. hét páros év
21. hét páros év
20. hét páros év
19-20. hét páratlan év

3.1.4. KORCSOPORTOK
Nők és Férfiak
Serdülő „B”
Serdülő „A”
Ifjúsági
Felnőttek
Szenior „A”
Szenior „B”

korcsoport
10-14 évesek
14-18 évesek
18-23 évesek
23-50 évesek
50-60 évesek
60 évnél idősebbek

Az egyes korcsoportba történő besorolásra a sportévben betöltött életkor a mértékadó. Serdülők alapvetően
csak saját korcsoportjuk versenyein vehetnek részt. Kivételek: Klubcsapatok versenyei, Ifjúsági
csapatbajnokságok, Ifjúsági Világbajnokságok, Felnőtt csapatban a kötelezően előírt ifjúsági helyén.
3.1.5. CSAPAT-LÉTSZÁMOK
Felnőtt női/férfi csapatbajnokságok
Felnőtt női/férfi csapatbajnokságok, kupák
Felnőtt női/férfi válogatott találkozók
Ifjúsági és serdülő női/férfi csapatbajnokságok
Ifjúsági női/férfi válogatott találkozók
Serdülő női/férfi válogatott találkozók
Nemzetközi klubtalálkozók

6 – 6 fő
4 – 4 fő
6 – 6 fő
2 – 2 fő
6 – 6 fő
4 – 4 fő
6 – 6 fő

A MATESZ ÉS TAGSZERVEZETEI ÁLTAL RENDEZETT – RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
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Valamennyi rendezvényt a VERSENYSZABÁLYZAT lebonyolítási és kiegészítő rendelkezései,
(Versenykiírás) továbbá a MATESZ Küldöttgyűlés idevonatkozó, érvényes határozatai szerint kell
lebonyolítani.
A csapatbajnokságokban a pályaválasztó (hazai) csapat versenyzői kezdenek a páratlan számú pályákon, a
következő versenyzők azokon a pályákon kezdenek, ahol csapattársaik befejezték a versenyzést.
Páros versenyeken a párok egyszerre, egymás melletti pályákon kezdik a versenyzést.
A páros és az egyéni versenyeken a kezdőpályákat a Versenykiírásban adják meg, amely tartalmazza a teljes
rajt-sorrendet is.
3.2. BLOKKRAJT
Minden nemzetközi és nemzeti versenyen blokk-rajt van előírva. A versenyzők rajt-rendjét a verseny előtt
meg kell adni. Ez változtatható a verseny ideje alatt, de ezt a Versenybizottságnak azonnal közölni kell
a.) Egyéni és páros versenyeken a versenyzők nevét – legkésőbb pályára lépésük előtt – fel kell írni a
Versenytáblára. Ha ez mégsem történne meg, a Játékvezetőnek kell intézkedni, hogy a versenyző neve a
Versenytáblára felkerüljön, ennek hiányában a versenyző nem léphet pályára.
b.) Csapatbajnokságok találkozóin a mérkőzés megkezdése előtt félórával a pályaválasztó
(továbbiakban: HAZAI) csapat köteles valamennyi – a csapatban szerepeltetni kívánt - versenyzője
nevét a Versenytáblára és a MATESZ által rendszeresített Rajtlistára felírni, melynek sorrendje a
mérkőzés folyamán már nem változtatható! Az ellenfél (továbbiakban: VENDÉG) pedig a mérkőzés
megkezdése előtt negyedórával köteles ugyancsak valamennyi – a mérkőzésen szerepeltetni kívánt –
versenyzője nevét a Versenytáblára és a MATESZ által rendszeresített Rajtlistára felírni, mivel
párosítási joggal rendelkezik. A felírt sorrenden a VENDÉG sem változtathat a mérkőzés során!
3.3. VERSENYZÉSI MÓDOK
Telizés:
Tarolás:
Vegyes-gurítás
Hármas tarolás:

Minden gurítás után az eldőlt bábukat felállítják.
Addig kell a maradó alakzatokra gurítani, amíg mind a kilenc bábu eldől,
csak ezután állítják fel ismét a kilenc bábut.
Egy gurítás-szériánál a gurítások első felét telizéssel, a második felét
tarolással hajtják végre.
Tarolás, ahol az állva maradt bábuktól függetlenül, minden harmadik gurítás
után mind a kilenc bábut visszaállítják.

Speciális vegyes gurítás:
a) A teliző és taroló gurítások aránya gurító- szériákon belül eltér az 50-50
%-tól.
b) Az a) alatti változtatás mellett vagy nélkül, a tarolás hármas tarolással
történik.
3.4. GURÍTÁS-SZÉRIA, GURÍTÁS-SZÁM
A MATESZ és Tagszervezetei által rendezett versenyeken az engedélyezett gurítás-számok az alábbiak:
Csapatversenyeken:
Felnőtt (nők/ férfiak)
6x120 vegyes gurítás (=4 gurítás széria)
Ifjúsági és serdülő U 23 és U 18 (leányok / fiúk)
6x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
Felnőtt, ifjúsági és serdülő nők/ férfiak
Felnőtt, ifjúsági és serdülő nők/ férfiak
Felnőtt, ifjúsági és serdülő nők/ férfiak

6x100 vegyes gurítás (=2 g széria)
4x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
4x100 vegyes gurítás (=2 g széria)

Ifjúsági, serdülő nők/férfiak

2x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
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Ifjúsági, serdülő nők/férfiak

2x100 vegyes gurítás (=2 g széria)

Páros versenyeken:
Felnőtt, ifjúsági, serdülő nők/férfiak
Felnőtt, ifjúsági, serdülő nők/férfiak

2x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
2x100 vegyes gurítás (=2 g széria)

Vegyes páros versenyeken:
Felnőtt, ifjúsági, serdülő nők/férfiak
Felnőtt, ifjúsági, serdülő nők/férfiak

2x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
2x100 vegyes gurítás (=2 g széria)

Tandem- Mixed
Felnőtt (nők/ férfiak)
Ifjúsági és serdülő U 23 és U 18 (leányok / fiúk)

1x 60 vegyes gurítás (=2 g széria)
1x 60 vegyes gurítás (=2 g széria)

Egyéni versenyeken:
Felnőtt (nők/ férfiak)
Ifjúsági, serdülő (U 23 és U 18) nők/férfiak

1x120 vegyes gurítás (=4 g széria)
1x120 vegyes gurítás (=4 g széria)

Felnőtt, ifjúsági, serdülő nők/férfiak

1x100 vegyes gurítás (=2 g széria)

Egyéni Sprint versenyeken:
Felnőtt (nők/ férfiak)
Ifjúsági és serdülő (U 23 és U 18) nők/férfiak

2x 20 vegyes gurítás (=2 g széria)
2x 20 vegyes gurítás (=2 g széria)

Diákolimpiák egyéni versenyein:
Leányok/fiúk „B” csoport
Leányok/fiúk „A” csoport

2x30 vegyes gurítás (=2 g széria)
2x30 vegyes gurítás (=2 g széria)

Országos Serdülő Seregszemlén:
Leányok/fiúk „B” csoport
Leányok/fiúk „A” csoport

4x30 vegyes gurítás (=2 g széria)
4x30 vegyes gurítás (=2 g széria)

3.5. VERSENYPÁLYÁK MINŐSÉGE
A hazai – a MATESZ és Tagszervezetei által rendezett – versenyek csak olyan pályákon bonyolíthatók le,
amelyeket az illetékes (Országos, Megyei) Műszaki Bizottság felülvizsgált és azok a MATESZ MŰSZAKI
SZABÁLYZATÁBAN (továbbiakban: MŰSZAKI SZABÁLYZAT) előírt követelményeknek megfelelnek.
Az átvételi, felülvizsgálati jegyzőkönyv nem lehet 3 évnél régebbi keltezésű, a vonatkozó Versenykiírás
rövidebb időt is megszabhat.
Saját golyó-visszavezetővel rendelkező pályasávokon legalább 3 golyónak kell lenni a golyótárolóban.
Pályasáv – párokon - közös golyó-visszavezető esetén - legalább 5 golyónak kell a golyótárolóban, a
versenyzők rendelkezésére állni.
A tekelétesítményekben elsősegélynyújtó felszerelésnek kell lenni, továbbá megfelelő – jól látható helyen fel kell írni a legközelebbi ügyeletes orvos elérhetőségét biztosító adatokat. (Név, cím, telefonszám.)
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3.6. VERSENYTERÜLET, SPORT-TERÜLET
A játékteret a padlón alkalmazott jelzés 5 cm széles fehér csík határolja. A játéktér a pálya azon része, ahol a
versenyzők versenyzésük alatt tartózkodnak, illetve ezen idő alatt csak itt tartózkodhatnak.
A játéktér határoló vonalaira rá szabad lépni, de nem szabad azokat átlépni! Kivétel: Ha a golyótárolóból –
ami a játéktéren kívül van beépítve – történő golyókiemelés az oldalsó határoló vonal átlépését szükségessé
teszi.
A játékteret a versenyzők a gurítási széria alatt – indokolt esetben – a Játékvezető engedélyével elhagyhatják.
Ha erre nem sérülés miatt kerül sor, az órát nem állítják meg.
A sport-terület a játékteret közvetlenül határoló terület-rész, ahol a verseny lebonyolításában tevékenykedő
funkcionáriusok és segítők tartózkodnak.
3.7. PÁLYA-BEOSZTÁS, CSERE
Minden Nemzetközi és Nemzeti (MATESZ és Tagszervezetei által rendezett) Egyéni és Csapatversenyen az
alábbi szabályok érvényesek
a) Alapvetően blokk-rajt
b) Ha egy versenyen a lebonyolítási rendelkezések mást nem írnak elő, semleges pályán történő
versenyzésnél a kezdőpályákat a c) bekezdés szerint – ezzel a hazai és vendég-jogot – kisorsolják
c) Csapatversenyeknél a hazai csapat a páratlan számú pályákon, míg az idegenben játszó csapat a páros
számú pályákon kezdi a versenyzést. Kivételes esetekben – ha ez a vonatkozó Versenykiírásban
szerepel – külön állapítják meg a kezdőpályákat
d) A pályacsere:
Négy pályasávon bonyolított, négy negyedre osztott versenyzésnél - az alábbiak szerint történik:

1. negyedben:
2. negyedben:
3. negyedben:
4. negyedben:

1. pálya

2. pálya

3. pálya

4. pálya

A1
B1
B2
A2

B1
A1
A2
B2

A2
B2
B1
A1

B2
A2
A1
B1

versenyző
versenyző
versenyző
versenyző

A 3. és 4. illetve 5. és 6. versenyzők értelemszerűen az 1. és 2. versenyzőkel azonosan cserélnek.
Hat pályasávon bonyolított, négy negyedre osztott versenyzésnél - az alábbiak szerint történik:

1. negyedben:
2. negyedben:
3. negyedben:
4. negyedben:

1. p.

2. p.

3. p.

4. p.

5. p.

6. p.

A1
B1
B3
A3

B1
A1
A3
B3

A2
B2
B1
A1

B2
A2
A1
B1

A3
B3
B2
A2

B3
A3
A2
B2

versenyző
versenyző
versenyző
versenyző

A 4. és 5. és 6. versenyzők értelemszerűen az 1. 2. és 3. versenyzőkel azonosan cserélnek.
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Két pályasávon bonyolított, négy negyedre osztott versenyzésnél – az alábbiak szerint történik:

1. negyedben:
2. negyedben
3. negyedben
4. negyedben

1. pálya

2. pálya

A1
B1
A1
B1

B1
A1
B1
A1

versenyző
versenyző
versenyző
versenyző

Két pályasávon (többsávos pályán pálya-párokon) bonyolított, két félidőre osztott versenyzésnél – az
alábbiak szerint történik:

1. félidőben:
2. félidőben

1. p.

2. p.

3. p.

4. p.

5. p.

6. p.

A1
B1

B1
A1

A2
B2

B2
A2

A3
B3

B3
A3

versenyző
versenyző

3.8. VERSENYZÉSI JOGOSULTSÁG
A versenyzési jogosultsághoz valamennyi szerepeltetni kívánt (tartalékversenyzőkét is) az érvényes sportolói
igazolványt és a MATESZ által kiadott érvényes versenyengedélyt a verseny megkezdése előtt be kell
mutatni a játékvezetőknek, hogy a szükséges ellenőrzés elvégezhető legyen. (Ajánlatos ezt minél előbb
megtenni, hogy esetleges kifogásolás esetében legyen idő a szükséges intézkedés megtételére.)
A Versenytáblára felírt, illetve a Rajtlistába beírt versenyző kicserélése,az első bemelegítő gurítástól
számítva - helyette másik versenyző fel(be)írása, - hivatalos cserének számít, azaz a törölt versenyző az adott
mérkőzésen már nem léphet pályára!
Az első bemelegítő gurítás megkezdésig lehetőség van a felírt 6 fő bármelyik versenyző cseréjére. A felírt
versenyzőt csak a leadott rajtlistán szereplő tartalék játékossal lehet cserélni. Az így lecserélt játékos
továbbiakban már nem szerepeltethető adott játékhéten cserejátékosként. Az első bemelegítő gurítás előtti
csere nem számít cserének.
Csapatok egymáselleni versenyén (pl. Nemzeti Csapatbajnokságok, Csapat - Világbajnokságon, NBC Klubcsapat versenyen, válogatott Találkozókon, nemzetközi rendezvényekre minősítő versenyeken a
mérkőzések megkezdése előtt - hatfős csapatoknál 10 versenyzőig, illetve négyfős csapatoknál 7
versenyzőig meg kell nevezni – és az első bekezdés szerinti dokumentumokat be kell a játékvezetőknek
mutatni. (A 2007 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 04. 28-án.) Ezekből lehet 8, illetve 5
versenyzőt (6/4 versenyzőt és 2/1 csere-versenyzőt) a bemelegítő gurításokra ténylegesen beállítani.
Hazai-pályaelőnyös versenynél (nemzetközi) a hazai csapatnak 45 perccel a mérkőzés előtt le kell adni
a 10/7 benevezett versenyzőből, a 6/4 beállításra előirányzott versenyző rajt-sorrendjét. A
vendégcsapatnak - a hazai csapat felállásának ismeretében - 30 perccel a mérkőzés előtt le kell adni az Ő 6/4
versenyzőjéről ugyanezt, a hazai csapat ellenében. A hazai csapatnak jogában áll 15 perccel a mérkőzés
előtt a felelős játékvezetőnél a vendégcsapat nevezését, felállását megtekinteni és tudomásul venni.
Semleges pályán való versenynél mindkét csapatnak - a 10/7 versenyző megnevezését, a 6/4 beállításra
előirányzott versenyző rajt-sorrendjét – legkésőbb 30 perccel a verseny előtt - zárt borítékban – le kell adni.
A játékvezető 15 perccel a mérkőzés előtt mindkét csapat felállítását nyilvánosságra hozza.
Ha a csapat-felállítás leadása a Játékvezetőnél nem az előírt időben történik, akkor az érintett csapat rajtjoga elvész. (A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 09. 03-án.)
Ha a második bekezdés szerint megnevezett 6/4 versenyző egyike nem versenyez lehetséges másik
versenyző beállítása, akinek benne kell lenni a leadott 10/7 listában, de nem lehet a leadott 6/4 listában. Ez a
versenyző - a továbbiakban nem versenyző helyére - beállítható. Ez az első bemelegítés előtti csere nem
számít csere-versenyzőként.
A bemelegítés előtt lecserélt versenyző nem versenyezhet a versenyen ezután, csere-versenyzőként sem. (A
2004 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2004. 07.01-én.)
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Versenyre bocsátható a versenyző:
Csapatbajnoki találkozókon:
a)
Ha sportolói igazolványából megállapítható, hogy a versenyző nevezett klub, egyesület,
szakosztály tagja. Átigazolt versenyzők esetében a vonatkozó Versenykiírásban előírtak
figyelembe vételével.
b)
Ha rendelkezik az adott sportévre érvényes MATESZ VERSENY-ENGEDÉLLYEL.
c)
Ha rendelkezik a verseny napján érvényes sportorvosi igazolással
Páros és egyéni bajnokságokon, egyesületi kupaversenyeken:
A VONATKOZÓ VERSENYKIÍRÁS SZERINT!
3.9. ADOTT VERSENYHÉTEN BELÜLI, TÖBBSZÖRI VERSENYZÉSI JOG
Az egy szakosztályban, klubban versenyzők egy versenyhéten belüli csapatbajnoki mérkőzéseken, (bajnoki
fordulóban) csak egyszer léphetnek jogosan pályára, az alábbi esetek kivételével:
a) Ha az érintett szakosztály, klub egy héten belüli tartalékbajnoki mérkőzése a versenyhét korábbi
napján, vagy azonos napján, de korábbi időpontban kerül lebonyolításra, az itt szerepelt versenyzők
közül egy főnek joga van a felsőbb osztályú csapatuk bajnoki mérkőzésén is pályára lépni
b) Ha az érintett szakosztály, klub felsőbb osztályú csapatának az adott versenyhéten a vonatkozó
Versenykiírás szerint nincs bajnoki mérkőzése – pl. a csapat erőnyerő, vagy befejeződött a
bajnokság, – akkor a felsőbb osztályú csapata előző heti bajnoki mérkőzésén szerepeltek közül egy
főnek joga van az alsóbb osztályú csapatuk – tartalékcsapatuk – bajnoki mérkőzésén pályára lépni.
Ha a felsőbb osztályú csapat bajnoksága befejeződött, de a tartalékcsapat még több héten keresztül
versenyez, az előbbi korlátozás az alsóbb osztályú csapatbajnokság végéig érvényes.
c) A férfi és Női Szuperliga, valamint férfi NB I Ifjúsági Csapatbajnokságban szerepeltetett – ifjúsági,
illetve 16. életévüket betöltött serdülő versenyzők – miután ifjúsági mérkőzésükre közvetlenül a
felnőttek mérkőzése előtt kerül sor – a csere-kontingensen belül, jogosultan, korlátozás nélkül a
felnőtt csapatban is pályára léphetnek akár kezdő-versenyzőként, akár csereversenyzőként!
Jogosulatlan szereplés esetében az illetékes Versenybizottságnak törölni kell a versenyző jogosulatlan
szerepléssel elért eredményét és erről írásban értesíteni kell az érintett szakosztályokat, klubokat, a Szövetség
hivatalos eredményközlőjében!
3.10.

GURÍTÁSSZÉRIÁK IDŐTARTAMA és VERSENYKEZDÉS

3.10.1. GURÍTÁSSZÉRIÁK IDŐTARTAMA
20 vegyes-gurítás (speciális is) időtartama:
30 vegyes-gurítás (speciális is) időtartama:
50 vegyes-gurítás (speciális is) időtartama:

8 perc.
12 perc.
20 perc.

Idő-túllépésnél a megengedett idő utáni gurítás(oka)t nem értékelik. Az időmérő órákat úgy kell felállítani,
hogy azok mind a versenyzők és edzőik, mind a versenybíró, valamint a nézők számára jól láthatók legyenek.
Az óráknak bármikor leállíthatóknak kell lenni.
Amennyiben gyári időmérő órák nincsenek, a játékvezetőknek kell figyelni a feltűnő időhúzásra, és
figyelmeztetéssel kell élni a szabálysértést elkövető versenyzővel szemben! A szándékosan sok időhúzásért
sárga, sárga-piros lap adható!
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3.10.2. BEMELEGÍTÉS
Minden versenyzőnek, minden rajtja előtt – kezdőpályáján – 5 perc bemelegítési idő áll
Rendelkezésére. Egyéni Sprint és Vegyes-páros (Tandem Mixed) versenyen a bemelegítési idő 3 percre
rövidül. A bemelegítésre jogosult a versenyző, illetve, páros - ezen a versenyen és fordulóban történő első
beállításakor - ha az előző fordulóban nem volt(ak) beállítva. A bemelegítési gurításokat – az érintett
fordulóban – aztán minden verseny- páros elvégzi. A bemutatás a bemelegítés előtt történik.
A bemelegítés alatt a fellépett versenyző helyére másik versenyzőt be lehet állítani. Csere esetén –
sérülésnél sem - állítják meg az órákat. A becserélt versenyző felhasználhatja a még futó, maradék
bemelegítési időt. A bemelegítési idő csak egyszer vehető igénybe. A bemelegítési idő eltelte után becserélt
versenyzőnek nincs bemelegítési ideje.
A bemelegítés időtartamát a mindenkori aktuális versenykiírások oly módon módosíthatják, hogy az időbeni
(5 illetve 3 perc) korlátokat dobásszámra változtatják. Például 120 vegyes-gurításnál 10 bemelegítő
gurításra! Időbeni módosításra nincs lehetőség!
A versenyzők bemutatása a bemelegítő gurítások előtt történik. A bemelegítés alatt megsérült, vagy egyéb
okok miatt lecserélt versenyző helyére másik versenyző állítható be, aki hivatalos csereversenyzőnek számít.
(A lecserélt versenyző az adott mérkőzésen már nem léphet pályára!)
3.11.

CSERE-VERSENYZŐK

Hatfős csapatversenyen maximum kettő, négyfős csapatversenyen csak egy versenyzőt lehet cserélni. A
csere-kereten belül az első mondat szerint lehetséges, hogy az elsőként becserélt versenyző a még lehető
második csere- versenyzővel kicserélhető. Egy verseny utolsó gurítás–szériája befejezése utáni „Sudden
Victory”- ban csere akkor sem lehetséges, ha eddig még nem cseréltek be két csere- versenyzőt. A Vegyespáros (Tandem Mixed) és Páros verseny az első mondat szerint nem csapatverseny, így csere lehetőség
nincs.
A csere-versenyző azonnal folytatja a versenyzést, a kicserélt versenyző eredményét átvéve. Ha a lecserélt
versenyző külföldi állampolgár, akkor az új versenyző is lehet külföldi.
Egy versenyző nyilvánvaló sérülése esetén - a tartalék-versenyzőnek, vagy a sérültnek magának - 10 percen
belül folytatni kell a versenyzést. A csere idejére az órákat megállítják. További sérülés esetén az órákat
nem állítják meg. Kétszeri csere után – további sérülés esetében sem – további csere nem lehetséges. Ha a
sérülés miatt 10 percnél kevesebb ideig történik a sérült versenyző kezelése és folytatja a versenyzést, de
újabb sérülés történik, a 10 percből még fennmaradt kezelési idő nem vehető igénybe. Ha új versenyző áll
be helyére, az azonnal köteles a versenyt folytatni.
A cserét a Játékvezetőnek kell engedélyezni, a csere tényét mind a Versenylapra, mind a
Versenyjegyzőkönyvre rá kell vezetni.
3.12.

A VERSENY FELFÜGGESZTÉSE, FÉLBESZAKÍTÁSA, BESZÜNTETÉSE

A versenyt a játékvezető felfüggesztheti pár percig,
 a versenyző kérelmére, sportöltözetének rendbehozatala céljából, vagy egészségügyi okból,
 a csúszóssá vált – bepárásodott játéktér – feltörlésére,
 a pálya szennyezett levegőjének kiszellőztetésére.
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A versenyt a játékvezető felfüggesztheti maximálisan 10 percig,
 rosszullét, vagy sérülés esetén
Rosszullét, vagy sérülés esetén a játékvezető köteles gondoskodni arról, hogy az elsősegélynyújtás azonnal
megtörténjen. Súlyosabb rosszullétnél a pályaválasztó csapat vezetőit utasítja, hogy azonnal gondoskodjanak
orvosi kezelésről. (A felfüggesztés 10. perce végére meg kell történni a cserének! – és a versenyt folytatni
kell!)
A műszaki okokból szükséges verseny-félbeszakítás




bábuk összegabalyodása
a bábú-állító automatika meghibásodása
a világítás hiánya (meghibásodás vagy áramszünet)

A Játékvezető dönt a játék megállításáról, valamint az érintett pályasávtól jobbra és balra levőkön az órák
leállításáról is. Ezeken a pályasávokon a versenyzést csak akkor szakítják félbe, ha a hiba elhárításához
szükséges intézkedések a versenyzőt egyértelműen zavarják. Ha valamelyik pályasávon a Játékvezető az
órát nem állította le, és a versenyző nem folytatja a versenyzést ez a versenyzőt terheli. (A 2005 évi konferencia
változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)

A félbeszakításnál a várakozási idő az automata állító-berendezés meghibásodása esetében 1 óra, ha a
hibaelhárításra lehetőség mutatkozik. Ha egy hiba nem hárítható el, és más pályasávok sem állnak
rendelkezésre, a Játékvezető a versenyt félbeszakíthatja:
a) Verseny, műszaki okokból történő félbeszakításánál csak a befejezett gurítás-szériákat értékelik;
b) Ha egyéb okból történik a verseny félbeszakítása, a Versenybizottság dönt.
Pályasáv-kiesésnél a játékvezető joga eldönteni, hogy a versenyt bizonyos idő után folytassák-e.
a) ha a fellépő hiba nem szüntethető meg, a játékvezetőnek meg kell vizsgálni, hogy a versenyt más
pályasávokon lehet-e folytatni;
b) ha a zavar 15 percnél tovább tart, megengedett a verseny folytatása előtt 5 teliző-gurítást végezni.

(A

2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)

c) a szomszéd pályasávokon versenyzők, akik a számukra előírt gurítás-szériát befejezik, az utólagteljesítők utolsó 5 gurításával egyidejűleg az általuk utoljára bejátszott pályasávokon teljesítenek 5 telizőgurítást. Csak ezután következik a pályacsere.(A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)
Közös megegyezéssel indokolt azonban tovább várakozni, ha remény van a verseny befejezésére, illetve
lehetőség mutatkozik a vendégcsapat még aznapi hazautazására.
Ha az egyik pálya automata állító-berendezése meghibásodása miatt következik be a verseny félbeszakítása,
a szomszédos pályákon versenyzők a pályacseréig folytatják versenyzési programjukat és utána várakoznak.
Ez alól kivétel a pontozásos rendszerű verseny. Az ember-ember elleni versenyzésnél, ha az órát egy
pályasávon hosszabb időre megállítják, akkor a közvetlen ellenfél óráját – akit nem zavarnak a hiba
elhárításához szükséges intézkedések – is meg kell állítani! (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005.
10. 01-én.)

A játékvezető akkor is köteles beszüntetni a versenyt (mérkőzést) ha:
 A Játékvezetőt tettleges bántalmazás, vagy súlyos sértés éri.
 A versenyt (mérkőzést) zavaró nézőt, nézőket, nem távolítják el a nézőtérről, vagy indokolt esetben a
nézőteret a Játékvezető utasítására nem ürítik ki.
 A verseny folytatására nincs jelen versenyző.
Ha bármilyen okból a versenyt (mérkőzést be kell szüntetni, akkor az addigi eredmények előbbiekben
meghatározott rögzítése után a csapatvezetőknek azonnal meg kell állapodni a folytatás időpontjáról és azt a
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Versenyjegyzőkönyvbe beírni. Amennyiben az időpont kérdésében mégsem tudnak megállapodni, akkor az
illetékes Versenybizottság tűz ki – általában két héten belüli – időpontot a verseny (mérkőzés) folytatására.
A verseny (mérkőzés) folytatásával kapcsolatos többletköltségek a pályaválasztó csapatot terhelik, azaz
köteles megfizetni a folytatáshoz minimálisan szükséges vendégcsapat-tagok utazási költségeit, a bemutatott
számlák alapján.
3.13.

A VERSENY ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés szabályszerűen az ütött fa alapján történik. Automata állító-berendezéseknél az elektromos
kijelző a mérvadó. Az állítóautomatika nyilvánvaló hibája esetén a Játékvezetőnek kell azt felülbírálni. Ha
hiba történt, a ténylegesen ütött fát értékelik. Az eredményt a Játékvezető állapítja meg és rögzíti. A
Játékvezető eredményre vonatkozó megállapításai végérvényesek, hacsak nem nyilvánvaló számolási
hibáról van szó. Ebben az esetben is a Játékvezetőnek kell helyesbítenie a tévesen bemondott eredményt.
Kötélnélküli automata állító-berendezéseknél, a gép-részek által ütött fákat nem értékelik.









Nem kell megadni például a helyén maradt, félig megdőlt bábut, amit a gépi eredményjelző nem
jelzett be.
Nem kell megadni továbbá az a bábut sem, mely sem a golyóval, sem a dőlő bábuval, sem a zsinórral
nem érintkezett, de a gépi eredményjelző dőlt bábuként bejelezte. Ez utóbbira példa: 4-es és 6-os
bábu áll, a versenyző leüti a 4-es bábut és bár a 6-os bábu állva marad, a gép mégis megadja, azaz
nyilvánvalóan hibás az eredményjelzés!
Nem kell megadni a golyó nélküli bábuknál a helyéről kimozdult, de valamilyen hiba miatt a
bábuállás más helyén állva maradó, oldalfalra támaszkodó bábut. Meg kell adni viszont a
vízszintesen fekvő nem jelzett bábukat, amiket a gép egyértelmű műszaki hiba végett nem jelzett!
Ezzel ellentétben golyóval rendelkező bábuknál a helyéről kimozdult, de valamilyen hiba miatt a
bábuállás más helyén állva maradó, oldalfalra támaszkodó bábut dőlt bábunak kell tekinteni és a gépi
eredményjelzést felülbírálva meg kell adni. Ha a játékvezetőnek kétséges, hogy valóban kimozdult a
helyéről a vitatható bábu, a versenyt felfüggeszti – az órákat megállítja - és kimegy a bábuállásba,
ahol meggyőződik, hogy valóban kimozdult-e a bábu, majd szemléje alapján dönt!
Nem kell megadni az olyan eldőlt bábu(ka)t sem, amely(ek)et a golyó kigurítása után, de még a
golyó bábuállásba történő becsapódása előtt dől(nek) el, ilyen esetben a gurítást meg kell
ismételtetni.
Nem kell megadni az olyan eldőlt bábu(ka)t sem, amelye(ke)t a golyófogó veremből visszapattanó
golyó dönt el.

Ha a versenyző – az alapállás felvétele után a golyót elejti és az a versenyterületet elhagyja, (Fordító
megjegyzése: a bábú-állás irányában!) érvényes gurításnak számít.
A gurítás előtt az állító-berendezésnek fogadó-késznek kell lenni, különben a gurítás érvénytelen és meg
kell ismételni. Szándékosan nem fogadó kész automatára történő versenyzésnél a versenyzőt figyelmeztetni
kell, első szabálysértés esetén sárga lap felmutatásával – az ütött fát értékelni kell - ismétlődés esetén pedig sárga-piros lapos figyelmeztetés mellett - az ütött fát nem szabad értékelni.
3.14.

VERSENY VEZETÉSE

Valamennyi pályán köteles(ek), a pályaválasztó Egyesület által kért, az illetékes Szövetségtől küldött
játékvezető(k) a MATESZ által rendszeresített Versenylapra,
1)
ha a pályán automatikus kiíró berendezés üzemel: Az egyes gurítás-szériákban
teljesített teliző, valamint taroló gurítások összesített eredményét bejegyezni, a pályacseréig
elért összes eredménnyel együtt. A pályacseréig elért összes eredményt a Versenytáblára is fel kell
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íratni, a megadott szett-ponttal együtt. (A negyedik gurítás-széria – szett – befejezése után a
megadott csapat-ponto(ka)t is!)
2)
ha a pályán nincs automatikus kiíró berendezés, illetve az nem üzemeltethető: Jegyezni
kell a versenyző minden egyes gurítását, előbb a teliző gurítások, majd a taroló gurítások
összesített eredményét; Az egyes szériák végén összesíteni kell a gurítás-széria befejezéséig
(pályacseréig) elért összes eredményt, amit a Versenytáblára is fel kell íratni, a megadott szettponttal együtt. (A negyedik gurítás-széria – szett – befejezése után a megadott csapat-ponto(ka)t is!)
3) A számláló berendezés elektromos meghibásodása – pl. áramkimaradás, egyéb műszaki hiba –
esetén a verseny folytatására még aznap, vagy később kijelölt időpontban van lehetőség. Az aznapi
folytatáskor az utolsó érvényes gurítástól folytatódik a verseny. Félbeszakítás esetén a legutolsó
befejezett széria kerül a versenyjegyzőkönyvbe. (a befejezetlen szériában elért eredményeket törlik,
illetve fel sem írják!)
A Versenylapokat a Játékvezető(k) a mérkőzés befejezése után köteles(ek) átadni a csapatok kijelölt
vezetőinek.
A Versenylapok alapján a Játékvezető(k) a pályacserék alkalmával köteles(ek) bemondani az adott szettben
ütött fa-eredményt, amit a szerzett szett-ponttal együtt a Versenytáblára is fel kell íratni, a közönség jobb
tájékoztatása érdekében. Az eredmény rögzítése után a gépi számláló berendezést nullázni kell. Ahol dupla
kijelző működik, ott az előző pályá(ko)n elért eredményt kötelező betáplálni! Kötelező jelezni még az eddig
elért – halmozott szett-pontokat is – célszerűen a pályasáv-párok vezérlőpultjainak oldalára mindenkinek
látható módon felszerelt, mechanikusan, vagy működtető nyomógombokkal állítható kijelző-táblákkal, illetve
ahol erre lehetőség van a meg levő automatikus kijelzőn - hogy a pillanatnyi szett-pontállás ismeretében
folyamatosan követhető legyen az egymáselleni versenyzés! (A csapat—pontállás a Versenytáblán
követhető!)
Nemzetközi versenyeken – függetlenül a kijelző berendezések számától - a versenyzők és a nézőközönség
jobb tájékoztatása érdekében az eredményeket folyamatosan kell vezetni, (halmozott eredményvezetés)
pályacserénél az addig elért eredményt - az újabb széria megkezdése előtt - az automatába betáplálni. Az
eredmény így állandóan növekedve, összesítve jelentkezik.
A versenyek eredményeit a Versenyjegyzőkönyvben kell rögzíteni. Versenyjegyzőkönyvként csak a Magyar
Tekézők Szövetsége által rendszeresített nyomtatványok használhatók. A Versenyjegyzőkönyvet a versenyt
lebonyolító szervnek kell kiállítania pontosan, hibátlanul és olvasható írással, versenyzőnként a neveket
nyomtatott betűvel (vezeték és keresztnév) és az igazolási szám feltüntetésével. Ifjúsági és serdülő
korosztályba tartozó versenyzőknél a születési adatokat (év, hó, nap) kötelező a Versenyjegyzőkönyvbe
beírni.
A mérkőzés végén mindkét csapatnál be kell írni a Versenyjegyzőkönyvbe a csapat tagjai által szerzett szettpontok összegét, továbbá a csapat tagjai által megszerzett csapatpontok összegét is. Ezeken felül be kell írni
a több ütött csapatfáért járó csapatpontokat is és végül a csapatpontok összegezése alapján kell megállapítani
a mérkőzés végeredményét.
Az eredményekre vonatkozó mindennemű reklamációt a helyszínen kell megtenni és tisztázni. Ha ez mégsem
lehetséges a Versenyjegyzőkönyvre kell az észrevételeket rávezetni.
A Versenyjegyzőkönyv a JÁTÉKVEZETŐ(K) és a CSAPATVEZETŐK aláírásával válik hivatalossá. A
hivatalos Versenyjegyzőkönyvben levő eredmény utólag óvás benyújtásával és annak tárgyalása
eredményeként változtatható meg. Az óvás tárgyalásához a benyújtó kérheti az eredeti Egyéni
Versenylap(ok) felülvizsgálatát, bár azok nem bizonyító erejűek, de mégis befolyásolhatják az óvást tárgyaló
bizottság döntését.
3.15.

ÜRES-GURÍTÁSOK:

Üres gurítás, ha a golyó az egyes bábút, vagy bábú csoportot nem találja el, ha a golyó falat ér, vagy a
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pályasáv-felületet elhagyja.
3.16.

FIGYELMEZTETÉSEK

Minden, a VERSENYSZABÁLYZAT, vagy sportfegyelem elleni vétséget figyelmeztetéssel kell büntetni.
Mivel a figyelmeztetés megtörténtét mind a versenyző, mind az edző, valamint a nézőközönség számára
látható módon tudomásul kell vétetni, ezért a Játékvezető köteles minden esetben a sárga, a piros és sárga,
illetve a piros lapot felmutatni! – és az érdekeltekkel közölni, milyen szabálytalanság történt. Kivétel: Ha az
automatikus kijelzőn pl. első belépésnél kigyullad a sárga lámpa és égve is marad! A Játékvezető nincs kötve
a kijelzésen történő figyelmeztetéshez, elháríthatja ezt a figyelmeztetést. Minden szabálysértést be kell írni a
versenyjegyzőkönyvbe, a szabálysértés adatai megjegyzésével.
Minden – a versenyző első figyelmeztetése utáni – nem szabályoknak megfelelő gurítása, értékelés
nélkül marad!
Első szabálysértés
Sárga lap
A gurítás eredményét értékelik.
További szabálysértések

Sárga-piros lap

A gurítás eredményét nem értékelik.

Kizárás a versenyből
PIROS LAP
A versenyzőt kizárják;
A piros lappal kizárt játékos addig elért eredményét törölni kell! A figyelmeztetések személyhez
kötöttek és a teljes versenytávra érvényesek!
Kizárt játékos helyett másik versenyző azonnal becserélhető - páros és vegyes- páros (tandem mixed)
versenyben nem-, ha nincs sportöltözetben váró, játékra kész csereversenyző, abban az esetben csere nem
léphet pályára. A becserélt játékos folytathatja a játékot nulla eredményről indulva, próbagurítások
nélkül! Csere esetén a csereversenyző tiszta lappal indul!
3.17.

SZABÁLYSÉRTÉSEK

A következő szabálysértéseket büntetik:
 A versenyterület határoló jelzéseinek átlépése. KIVÉTEL: Golyó kivétele, ha a golyótároló túl
messzire van a versenyterülettől.
 A golyó letevése (indítása) a gurító-deszka mellé, vagy a pálya-testre történik. (Hosszú gurítás!)
 A padló, pult kézzel, vagy térddel – támaszként - történő érintése (eleséskor is)!
 A golyó-tárolóra, pultra vagy a falra történő támaszkodás.
 Szándékos, vagy tudatos versenyzés „nem fogadó-kész” bábú-állítóberendezésre.
 Adott golyóra való várakozás.
 Több golyó kivétele
A megnevezett, bemelegítés alatti szabálysértéseket – szándékos, vagy tudatos „nem fogadó-kész” bábúállítóberendezésre történő versenyzés, valamint sportszerűtlen magatartás kivételével – nem büntetik!
SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS.
 Ha versenyző a Játékvezető felhívására a versenyzést nem kezdi meg, vagy nem folytatja.
 Ha a versenyző nem ismeri el a Játékvezető döntését.
 Ha a versenyző zavarja, vagy akadályozza ellenfelét.
 Ha a versenyző hangosan, zavaróan beszél, énekel, kiált, stb.
 Ha a versenyző beszélget a nézőkkel.
 Ha a versenyző megsérti a Játékvezető, a Sport-funkcionárius (oka)t, vagy a nézőket. Durván
sportszerűtlen, vagy durván méltatlan versenyzői magatartás, valamint ismétlődő sportfegyelemelleni vétségek esetén a Játékvezető a versenyzőt (PIROS LAP) kiállíthatja.
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3.18.

NULLA-GURÍTÁSOK

Nullával kell értékelni minden, az első figyelmeztetés utáni – a szabályoknak meg nem felelő
– gurításokat, a következők beírásával:
Telizésnél
A eldőlt bábuk számát beírják és X-el áthúzva érvénytelenítik;
Tarolásnál
A eldőlt bábuk számát beírják és X-el áthúzva érvénytelenítik,
de azokat nem állítják vissza. A versenyt a megmaradó alakzatra kell folytatni.
3.19.

NULLÁ-val ÉRTÉKELÉS a GOLYÓ LETÉTELE (indítása) ELŐTT.

Ha egy versenyzőt egy versenyen (pl. 4x30 vegyes-gurítás) belül, egyszer már figyelmeztettek, - beleértve
a bemelegítés alatti figyelmeztetést is – és egy gurítása előtt további, figyelmeztetéssel járó szabálysértést
követ el– pl. hangos vita a nézőkkel –, az ezt követő gurítását – anélkül, hogy azt teljesítené – nullagurításként kell beírni. A gurítás-számot a kijelzőn eggyel növelni kell. A versenyt a fennálló alakzatra
kell folytatni!
Ha azon a pályán, vagy egyáltalán nincs következő gurítás, a versenyző előző gurítását kell – utólag –
„nullával értékelni”, azaz a versenyző elért eredményéből levonni. Az eredményjelzőn az eredményt
csökkenteni kell. Ezután lehet pályát cserélni, illetve a versenytávot befejezni.
Tandem vegyes-páros versenyen ez a Tandem-pár következő gurítására érvényes. Ha ez a gurítást mégis
teljesítve lett, akkor ezt nulla-gurításként kell értékelni és ha ez tarolásnál történt, a golyó kigurítása
előtti alakzatot kell visszaállítani.
Ha már nincs következő gurítás, akkor a versenyző előző gurítását – Tandem vegyes- páros versenyen a
Tandem-pár előző gurítását – kell nulla-gurításként értékelni. A kijelzőt ennek megfelelően helyesbíteni
kell. (Gurítás-szám és eredmény.)
3.20.







3.21.

A VERSENYZŐ MAGATARTÁSI SZABÁLYAI.
Nem szabad meghatározott golyóra várni, vagy saját – magával hozott – golyóval versenyezni.
Szabad a biztosabb golyófogás, illetve a jobb golyóindítás érdekében segédanyagokat használni – pl.
bedörzsölő szerek – de spray alkalmazása tilos.
Ha segédanyagokat alkalmaznak, akkor a használt golyókat pályacserénél meg kell tisztítani.
Közős golyó-visszavezetőnél biztosítani kell, hogy az ellenfél kifogástalan golyóval
versenyezhessen. (A gyakorlatban ma már minden egyes golyót megtöröl a versenyző mögött ülő
edző, irányító.) Az edző, irányító azonban csak a versenyző által a golyótárolóból kivett egyetlen
golyót törölheti meg és adhatja vissza a versenyzőnek kigurítás céljára! Ha nem biztosítható a
kifogástalan golyóval való versenyzés, akkor a segédanyag alkalmazása tilos!
A kigurító deszkán jelzés alkalmazása tilos. Megengedett viszont a kigurító deszka mellett
maradéktalanul eltávolítható – pl. szigetelőszalag – alkalmazása, amit a pályacserénél az
alkalmazónak – a kigurító deszka megsértése nélkül - el is kell távolítani!
IRÁNYELVEK A SZERVEZŐ/LEBONYOLÍTÓNAK/ PÁLYAVÁLASZTÓ

Meg kell akadályozni, hogy a verseny alatt:
 villanófénnyel fényképezzenek,
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nem tekeversenyhez illő zajos eszközökkel (pl. trombiták, dudák, kereplők, lábdobogás, asztalon
való dobolás stb.) bíztassák a versenyzőket és ezzel megzavarják a versenyt.
Ugyanakkor minden módon segíteni kell a televíziósok és a tudósítók munkáját a tekesport általános
érdeke szem előtt tartásával, eladhatóvá tenni tekeversenyeinket, akár a sporttevékenység kisebb
mértékű csorbítása árán is! A pályaválasztó felelős a tekecsarnokban a rend és a nyugalom
fenntartásáért.

A tekecsarnokban a nyugalom és a rend érvényesüléséért a Szervező/Lebonyolító/Pályaválasztó felel.
3.22. A VERSENYEKEN KÖZREMŰKÖDŐK: (Csapatvezető, Edző, Irányító személy,
Versenyzők, Versenybíróság tisztségviselői, Versenyorvos, Rendezőség, Nézők.)
3.22.1. CSAPATVEZETŐ és KÍSÉRŐ (Funkcionárius)
A csapatvezető és kísérő /Funkcionárius/ csak az lehet, aki a versenyző delegációjához tartozik, és akit a
MATESZ (NBC) névszerinti nevezésében megneveztek, ezzel bejelentettek. Ha nem szükséges a névszerinti
nevezés, akkor ez az előfeltétel kiesik.
Világ és Európa-bajnokságok kivételével (Külön rendelkezés van erre) minden nemzetközi versenyen a
kísérő személy (funkcionárius) felelős a helyes eredményvezetésért. A kísérő személy hibája nem nyújtható
be óvás, helytelen eredményvezetés miatt. A Szervező/Lebonyolító felelős azért, hogy a kísérő személynek a
versenylap-írók mellett megfelelő hely álljon rendelkezésre.







A versenyen részt vevő csapatok egyesületei minden esetben kötelesek csapatvezetőt kijelölni.
A vezető kötelessége az utazással, szállással és az ellátással kapcsolatos ügyeket intézni.
A vezető a csapat hivatalos képviselője, aki összekötő a versenyzők és a Játékvezető, továbbá az
ellenfél között. Biztosítja, hogy a versenyzők kellő időben jelenjenek meg a pályán és felelős a
versenyzők sportszerű, fegyelmezett magatartásáért is.
A vezető intéz minden olyan ügyet, amely a verseny tartalma alatt csapatára vonatkozik, a verseny
beosztásával, a rendezés módjával, a verseny kezdésével, illetve befejezésével, esetleg a
díjkiosztással függ össze.
A vezetőnek erkölcsi kötelessége, hogy a verseny lebonyolításának sikerét minden eszközzel
támogatni. Felkérhető a verseny lebonyolításában való közreműködésre is, felkérés nélkül azonban
nem avatkozhat bele sem a Versenybíróság, sem pedig a Rendezőség intézkedéseibe.
Az ünnepélyes felvonuláson a vezető halad a csapat élén. A verseny tartama alatt a sportterületen
tartózkodhat, ahol reá is a nézőkre vonatkozó szabályok és előírások vonatkoznak.

3.22.2. AZ EDZŐ, IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY
A játéktér mögött, a versenyző mögötti sportterületen ülhet, és – az ellenfél zavarása nélkül - tanácsokat,
útmutatást adhat a versenyzőnek. Ha egyesülete a mérkőzésre a csapat vezetésével is megbízta, joga van
esetleges ellenvetéseit a Játékvezetőnek közölni. A verseny-széria közben nem kezdheti meg ténykedését,
illetve nem hagyhatja el helyét sem olyan rendkívüli eset kivételével – pl. egészségügyi ok – ehhez a
Játékvezetőtől azonban engedélyt kell kérni. Ez vonatkozik helyére való visszatérésére is.
Az edző, irányító személy a játéktérre csak Játékvezető engedéllyel, illetve annak felszólítására léphet be.
Nincs megengedve:
 A versenyző több személy általi, egyidejű irányítása;
 egy gurítás-széria alatt egyik versenyzőtől, a másikhoz menni;
 egy gurítás-széria alatt az irányítást felvenni, vagy befejezni kivétel, ha a Játékvezető erre
engedélyt ad!
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Az irányítónak a verseny alatt sportöltözetet és sportcipőt kell viselni.
Az edző feladatai:
 Az edző fogja össze a csapatot a verseny előtt és alatt. Irányítja a verseny előtti bemelegítést, ellátja
szaktanáccsal a versenyzőket. A szabályok keretein belül minden olyan tevékenységhez joga van,
amellyel a versenyzők sikeres szereplését, eredményességét előmozdítja.
 Az edző joga és kötelessége versenyzőit a versenyre elkísérni és a verseny befejezéséig velük együtt
maradni.
 Az edző a Versenybíróval csak akkor tárgyalhat, ha az egyesület az adott versenyen a csapat
vezetésével is megbízza. E tényt a versenybíróval a mérkőzés előtt közölni kell.
 Az az edző, akinek a saját csapata versenyez, nem működhet közre a verseny lebonyolításában. Nem
lehet rendező, versenytitkár stb.
 A csapat összeállítása kizárólag az edző hatáskörébe tartozik, köteles azonban figyelembe venni a
klub, a szakosztály-vezetőség esetleges szakmai vagy egyéb észrevételeit. Az edző dönti el a
versenyzők pályára lépési sorrendjét, kijelöli a tartalék-versenyzőket. A csapat összeállításáról
készített névsort köteles idejében a klub, a szakosztály-vezetőség tudomására hozni.
 Az ünnepélyes felvonuláson – Megnyitás és Verseny-bezárás - az edző a csapatvezető mögött halad.
 Ha az edző a verseny alatt nem tartja be a reá vonatkozó szabályokat, a versenybíró figyelmeztetheti,
ismétlődés esetében a pályáról ki is utasíthatja. Az edzővel kapcsolatos minden intézkedést - a
figyelmeztetést, vagy a pályáról való kiutasítást is - a versenybíró köteles a jelentésében feltüntetni.
Az edző által elkövetett mindennemű szabálysértésért az illetékes szövetség fegyelmi eljárást köteles
indítani.
Az edzőkre vonatkozó általános tudnivalók:
Az edzői fokozatok: gyakorlóedző, segédedző, edző, szakedző, mesteredző.










Gyakorlóedző lehet az a magyar állampolgár, aki a tekesportban meghirdetett gyakorlóedzői
tanfolyamot eredményesen elvégezte. A tanfolyamra való felvétel feltételeit az erre vonatkozó
felhívás tartalmazza. A gyakorlóedzői fokozattal rendelkező személy sportegyesülettel szerződést
nem köthet, de a sportegyesület edzője mellett gyakorlati munkát végezhet. (A gyakorlóedzői
tanfolyam csak a segédedzői tanfolyam felvételi vizsgájára készít fel.)
Segédedző lehet az a magyar állampolgár, aki a tekesportban meghirdetett segédedzői tanfolyamot
eredményesen elvégezte. A tanfolyamra való felvétel feltételeit az erre vonatkozó felhívás
tartalmazza. A segédedzői fokozattal rendelkező személy a sportegyesülettel szerződést köthet, a
vonatkozó törvények és rendeletek szerint.
Edző lehet az a magyar állampolgár, aki a tekesportban meghirdetett edzőtanfolyamot eredményesen
elvégezte. A tanfolyamra való felvétel feltételeit a vonatkozó felhívás tartalmazza. Az edzői
fokozattal rendelkező személy a sportegyesülettel szerződést köthet a vonatkozó rendeletek és
törvények szerint.
Szakedző lehet az a magyar állampolgár, aki a tekesportban meghirdetett szakedzői tanfolyamot
eredményesen elvégezte. A tanfolyamra való felvétel feltételeit az erre vonatkozó felhívás
tartalmazza. A szakedzői fokozattal rendelkező személy a sportegyesülettel szerződést köthet,a
vonatkozó törvények és rendeletek szerint.
Mesteredző lehet az a magyar állampolgár, akinek ezt a legmagasabb edzői fokozatot a Gyermek,
Ifjúsági és Sportminisztérium illetékes szerve – nevezett kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége
alapján - adományozza. A mesteredzői fokozat adományozása az adományozó szerv felhívása
alapján történik annak a sportszervnek a javaslata alapján, ahol az edző tevékenykedik. A
mesteredzői
fokozatra való felterjesztéshez a MATESZ Elnökségének javaslata is szükséges. A
mesteredzői fokozattal rendelkező személy a sportegyesülettel szerződést köthet a vonatkozó
törvények és rendeletek szerint. Az edzők szerződtetésénél törekedni kell arra, hogy a felsőbb szintű
szakosztályokban lehetőleg felsőbb fokozatú edzők tevékenykedjenek.
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3.22.3. A VERSENYZŐK. (Jogok és kötelességek)
a) Egyéni versenyeknél a versenyzők a kezdési időpontja előtt fél órával kötelesek megjelenni. Az a
versenyző, aki egyéni vagy csapatversenyen a játékvezető felszólítására nem jelentkezik, elveszíti
versenyzési jogát. Az egyesületek törekedjenek arra, hogy versenyzőik a csapatbajnoki mérkőzés
előtt fél órával valamennyien jelenjenek meg a mérkőzés színhelyén, és a verseny befejezéséig,
illetve az eredmény kihirdetéséig, valamint az ünnepélyes üdvözlésig együtt maradjanak.
b) A versenyzőknek a verseny színhelyén, a mérkőzés befejezéséig joguk van használni a kijelölt
öltözőhelyiséget, ahova rajtuk, edzőjükön, a csapatvezetőn és a versenyzők mellé beosztott
játékvezetőn kívül senki sem mehet be. A versenyzőknek joguk van a verseny egész időtartama alatt
a versenypálya nézőterén tartózkodni. A nézőkre vonatkozó szabályok és előírások rájuk is
vonatkoznak.
c) A versenyzők igazolásait az illetékes Játékvezetőnek kell átadni, aki azokat a verseny befejeztével az
egyesületi vezetőknek visszaszolgáltatja.
d) Verseny közben a versenyzőknek joguk van csapatvezetőjük vagy edzőjük útján kéréssel vagy
felvilágosításért a Játékvezetőhöz fordulni.
e) Abban az esetben, ha a csapat vezetője, vagy edzője játékosként szerepel a csapatban, akkor a
mérkőzés előtt a játékvezetővel közölni kell annak a személynek a nevét, aki játéka ideje alatt
vezetőként, illetve edzőként helyettesítheti.
f) A verseny ünnepélyes megnyitására, valamint az ünnepélyes eredményhirdetésre általában a
versenyzők együttesen vonulnak fel. (A csapatbajnokságok megnyitásakor csak a két csapat első
sorban pályára lépő versenyzői kötelesek felállni.)
3.22.4. VERSENYBIZOTTSÁG
a) Az egyes Szövetségek által rendezett bajnoki versenyek Versenybizottságát a Versenybizottság
Elnöke, az Elnökhelyettes és a Versenytitkár alkotja.
b) A Versenybizottságban csak olyan személyek működhetnek, akik érvényes Játékvezetői vizsgával
rendelkeznek, ezt igazolni tudják és megfelelő osztályú minősítésük van.
c) A Versenybizottságot, a versenyt, mérkőzés sorozatot kiíró, illetve Rendező Szerv nevezi ki. (pl. a
Budapest tekebajnokság Versenybizottságát - elnök, helyettes, titkár - a Budapesti Tekézők
Szövetsége, az országos versenyek lebonyolítására a Versenybizottságot, a MATESZ nevezi ki.)
d) A Versenybizottság Elnöksége a bajnokság, illetve versenysorozat felelős irányítója, kiíró, illetve
rendező szerve közvetlenül az illetékes Szövetség, illetve Egyesület Vezetőségének tartozik
beszámolni.
A versenybizottság elnöke
A Versenybizottság Elnöke a verseny vagy bajnokság-felelős vezetője és irányítója. Irányítja az ellenőrzést
és abban személyesen is részt vesz. A Versenybíróság Elnöke vezeti a Versenybíróság értekezleteit.
A versenybizottság helyettes elnöke: (elnökhelyettes)
A Versenybizottság Elnöke megosztja a munkát a Versenybizottság Helyettes Elnökével, aki a reá bízott
területen gyakorolja jogait. A Versenybizottság Elnökét távollétében helyettesíti. Az ellenőrzésben
személyesen vesz részt.
A VERSENYTITKÁR
A Versenytitkár végzi a Versenybizottság munkájával kapcsolatos adminisztratív teendőket. Ellátja ezen
kívül mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza.
3.22.5. A VERSENYORVOS
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Nemzetközi, nemzetek közötti és országos egyéni és csapatdöntőkön gondoskodni kell Versenyorvosról. A
Versenyorvos feladata a versenyzők ellenőrzése egészségügyi szempontból. Ha a versenyzőnek a verseny
előtt panasza van egészségével kapcsolatban, akkor a Versenyorvos a versenyzőt megvizsgálja és eldönti,
hogy versenyezhet-e. A Versenyorvos által eltiltott versenyzőnek versenyzési engedélyt adni nem szabad.
a) A Versenyorvos a versenyen rosszul lett vagy megsérült versenyzőnek elsősegélyt nyújt, súlyosabb
sérülés esetén gondoskodik a versenyző kórházba szállításáról. A versenyorvos a mérkőzés alatt a
pálya területén, vagy gyorsan és könnyen elérhető helyen tartózkodjék.
b) Fokozott figyelemmel kell az egészségügyi ellenőrzést (sportorvosi igazolás ellenőrzése) végezni az
olyan versenyeken, amelyeken az orvos nem lehet jelen.
c) Az egészségügyi ellátás megszervezéséért a Rendezőség felelős. Ilyen esetben kötelező a
pályatulajdonos egyesületnek (a rendező csapat vezetőinek) gondoskodni arról, hogy a legközelebb
elérhető orvos, orvosi rendelőintézet neve, címe, telefonszáma a pályán, látható helyen fel legyen
tüntetve.
d) A Versenyorvos - az illetékes Versenybizottság felkérésére - köteles a versenyzők doppingvizsgálatát
elvégezni és az eredményről a Megbízót írásban értesíteni.
3.22.6. A RENDEZÔSÉG
a) A rendezésért felelős vezető mindenkor a pályaválasztó csapat Vezetője, illetve az egyesületi
Szakosztály- Vezetőség.
b) Az Intéző felelős azért, hogy a versennyel kapcsolatos teendőket idejében elvégezzék, minden
szükséges szert, helyiséget és területet biztosítsanak. Köteles gondoskodni arról, hogy minden
előírásszerű és szabályos legyen.
c) A Rendezőség köteles gondoskodni a verseny időtartama alatt a rend fenntartásáról és a szükséges
személyzet biztosításáról.
d) A Rendezőség vezetője köteles figyelembe venni a Játékvezetőnek azokat a kívánságait,
rendelkezéseit, amelyek a verseny szabályszerű lebonyolításával kapcsolatosak.
3.22.7. A NÉZŐK
a) A nézők kizárólag a részükre fenntartott helyen tartózkodhatnak. A pálya oldalvonala mentén levő
nézőket figyelmeztetni kell arra, hogy a pályára behajolni veszélyes és tilos, mert egyrészt ezzel
zavarják a versenyzőt, másrészt saját testi épségüket veszélyeztetik.
b) A nézőknek a versenyen fegyelmezetten és sportszerűen kell viselkedniük. Magatartásukban,
buzdításukban, tetszésnyilvánításukban feltétlenül kerülniük kell minden olyan rendzavarást, amely a
sport szellemével össze nem egyeztethető és a versenyzőket vagy a versenybírót zavarná, illetve
befolyásolná (trombitálás, kerepelés, lábdobogás stb., valamint fényképezésnél villanófény
használata).
Azt a nézőt, aki a mérkőzés rendjét sportszerűtlen magatartással, sértő megjegyzésekkel vagy
bármilyen más módon zavarja, a játékvezető a nézőtérről kiutasíthatja, súlyosabb rendzavarás esetén
pedig az egész nézőteret kiüríttetheti.
c) A nézőközönségre is kötelezőek a versenyszabályok és a pályarendtartás. Erre való tekintettel a
tekepályán a verseny és edzés közben a nézőközönség, a versenyzők, az egyesületi vezetők
(mindenki) számára a legszigorúbban tilos a dohányzás, valamint minden olyan cselekmény, amely a
pályán lévő játékra befolyással van.
3.23.

SPORTÖLTÖZET

Minden nemzetközi és nemzeti (hazai) sportrendezvényen csak sportöltözetben szabad rajtolni. A
csapatoknak egységes sportöltözetben kell versenyezni. (Mez, nadrág, vagy szoknya, zokni) Megalapozott,
kivételes esetekben azonos színű rövid, vagy hosszú nadrág viselése – kerékpáros-nadrág is – illetve
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elismerik a rövidnadrágot, vagy szoknyákat egységes sportöltözetként. A sportöltözet színére, színösszeállítására nincs előírás.
Válogatott csapatoknak és válogatott egyéni versenyzőknek, akik nemzeti színeikért rajtolnak, a
sportöltözeten viselni kell az Államuk, vagy Szövetségük emblémáját. A mez hátoldalán fel kell írni a
nemzetük nevét. Klubcsapatok esetében a Klub-emblémát, és/ vagy a Klub nevét kell a sportöltözeten viselni.
3.24.

DOHÁNY és ALKOHOLTILALOM

A nemzetközi tekesport-rendezvények alatt a tekecsarnok sport-területén teljes dohány és alkohol-tilalom
van. A Szervező/Lebonyolító jogosult a dohány és alkohol-tilalmat az egész tekecsarnokra kiterjeszteni.
Valamennyi versenyen résztvevőre (versenyző, irányító, funkcionárius és további, a versennyel kapcsolatos
személyek) a verseny alatt meghatározott értékű alkohol-tilalom vonatkozik. Véralkohol-érték: 0.10 g/l, a
további, az első mondatban felsorolt személyekre az Antidopping-rendelkezések vonatkoznak, és ezek
szerint kell büntetni. A véralkoholszint bizonyítása kilélegzett-levegő, és, vagy vér analizálásával történhet.
3.25.

VERSENYEK TERVEZÉSE. VERSENYNAPTÁRAK

A Nemzeti Szövetségek kötelesek – következő évi válogatott Találkozóikat és tornáikat (Csapat, Páros,
Egyéni és Vegyes-páros) az NBC-Titkárságának legkésőbb november 30.-ig írásban bejelenteni. A
bejelentésnek, egyidejűleg érvényes engedélyezési beadványként tartalmazni kell a verseny módját, keltét és
helyszínét.
Ha az NBC-Titkársága december 31-ig nem tesz ellenvetést, akkor a bejelentett verseny engedélyezett. A
beérkező jelentkezések alapján nemzetközi sport-naptár készül és ezt a következő év február 01-ig megküldik
a Nemzeti Szövetségeknek.
Az NBC-Szekció hivatalos sport-rendezvényeit az NBC-konferencia előtt határozzák meg és szintén a
nemzetközi sport-naptárban adják meg.
Mind a MATESZ, mind Tagszervezetei versenyeiket sportévre tervezik. A sportévre készítik el
versenynaptáraikat is. A MATESZ következő sportévre vonatkozó versenynaptárát minden év július hó 31-ig
készíti el és Tagszervezetei rendelkezésre bocsátja.
A Tagszervezetek ennek alapján készítik el saját versenynaptáraikat, melyek verseny-időpontjai nem
ütközhetnek országos, illetve nemzetközi teke- rendezvények időpontjaival. A Tagszervezetek
versenynaptáraikat kötelesek minden év augusztus hó végéig megküldeni a MATESZ-nek.
3.26.

VERSENYEK ELŐKÉSZÍTÉSE,

3.26.1. VERSENYKIÍRÁS




Minden megrendezésre kerülő versenyre - egyéni és csapatversenyre, vagy csapatbajnokságra,
kupaversenyre - a Rendező, Szervező/Lebonyolító Szövetség, Sportegyesület, vagy egyéb Szerv
köteles Versenykiírást kiadni a résztvevők számára.
A Versenykiírást a versenynaptár megjelenése után, de legkésőbb olyan időpontban kell kiadni, hogy
a résztvevőknek - sportegyesületeknek, versenyzőknek - elegendő ideje legyen a felkészülésre.
A Versenykiírásnak mindazokat az előírásokat és szempontokat tartalmaznia kell, amelyek a verseny
zavartalan lebonyolításához szükségesek. Ezek a következők:
o Címben: a verseny-pontos megnevezése. Például: " évi Magyar
Felnőtt Női/Férfi Páros,
Egyéni és Összetett Egyéni Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA."
o A verseny célja: Például: "A verseny célja, hogy a lépcsőzetes versenyek során az ország
minden egyes női/férfi versenyzője elindulhasson a páros, egyéni és összetett egyéni
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bajnokságon, biztosítva a továbbjutási lehetőséget, hogy végül eldőljön a magyar bajnoki címek
sorsa."
A verseny ideje és helye. Ebben a részben pontosan meg kell jelölni a versenyek időpontját,
vagy a csapatbajnoki idények kezdésének és befejezésének idejét, továbbá a verseny helyszínét,
illetve sorsolás szerinti lebonyolítási módját. Csapatbajnokságok Versenykiírásában itt kell
szerepelniük a Rendező, Szervező/Lebonyolító szerv külön előírásainak a fordulók
időpontjának, az egyes mérkőzések bejelentésére, valamint az utazó és a pályaválasztó csapat
jogaira, illetve kötelezettségeire vonatkozó érvényes szabályoknak.
A verseny Rendezője, Szervezője/Lebonyolítója. Közzé kell tenni a Rendező,
Szervező/Lebonyolító Szerv megnevezését és az általa, a verseny lebonyolítására kijelölt
Versenybíróság személyi összetételét, az Elnök, és a Versenybíróság tagjainak neveit.
A verseny résztvevői. Ebben a pontban kétséget kizáróan kell meghatározni, hogy a versenyeken
kik vehetnek részt. Itt kell kitérni a sportorvosi engedély szükségességére, csapatbajnoki
mérkőzéseken a tartalék-versenyző(k) szerepeltetésének előírásaira és a csapatokon belüli
egységes sportöltözet kötelező viselésére.
Versenyszámok. Ez a rész a verseny lebonyolításának a rendjét tartalmazza. Elő kell írni a
gurítások számát, fajtáját (teli, tarolás, hármas tarolás) és a pályacsere módját. Közölni kell az
egyéni vagy páros versenynél a versenyzők indulásának vagy továbbjutásának a formáját,
csapatbajnoki mérkőzéseken a pályák használatát (4-es vagy 6-os pálya esetében) és a csapatok
versenyzői létszámát. - A helyezések eldöntése. Ez a rész tájékoztat arról, hogy a versenyek
(mérkőzések) eredményét, továbbá, hogyan kell megállapítani csapatbajnoki táblázatokon a
sorrendet, ki lesz a verseny győztese és milyen módon történik a helyezések eldöntése egyenlő
eredmény esetén. Itt kell tárgyalni csapatbajnokságok vonatkozásában a kiesés és feljutás
módját.
Díjazás. Meg kell határozni, hogy a győzelmet és helyezéseket elért versenyzők, illetve csapatok
közül kik, milyen díjazásban, elismerésben részesülnek. Közölni kell azt is, hogy a díjkiosztás
mikor és hol történik.
Költségek. Ennél a pontnál részletesen fel kell sorolni, hogy a versennyel kapcsolatos rendezési,
étkezési, utazási és elszállásolási költségek kit terhelnek.
Nevezési határidő és sorsolás. Közölni kell a nevezés módját és határidejét, továbbá a nevezési
díj összegét és a befizetés formáját. Ki kell tűzni a sorsolás időpontját. Közzé kell tenni, hogy a
sorsoláson kik vehetnek részt, és a sorsolás eredményéről az érdekeltek hogyan kapnak
tájékoztatást.
Egyéb rendelkezések. Itt kell kitérni arra, hogy a versenyre a MATESZ versenyszabályai
érvényesek. Ebben a pontban kell szerepeltetni minden olyan egyéb előírást vagy közölnivalót,
amely nem tartozik az előző pontokba, de az érdekeltek tájékoztatásához feltétlenül szükséges.
Ide tartozik többek között az óvás és fellebbezés módjának előírása, és a döntésre illetékes
Szerv(ek) megnevezése is.

A nevezés: A nevezést a versenykiírásban előírtaknak megfelelően kell megtenni. Amennyiben a
rendező, szervező/lebonyolító szerv "Nevezési lap"-on kéri a nevezést, úgy azt pontosan ki kell
tölteni. A nevezés tartalmazza a szükséges adatokat és a sorsolásra vonatkozó kéréseket. Egyéni és
kupaversenyre történő nevezéskor közölni kell az utazás módját és időpontját, csapatbajnokságra
nevezéskor, - esetleg közös pályahasználatnál - az ellentétes sorsolási kérelmet. A nevezést a nevező
Sportegyesület illetékes Vezetőjének és Szakosztály-vezetőjének kell aláírnia és bélyegzővel is el
kell látnia.
A nevezéssel a sportegyesület kötelezi magát a verseny szabályainak betartására. Amennyiben az
egyesület vezetője, csapata vagy versenyzője ezeket a szabályokat nem tartja be, úgy a versenyből
kizárható.
Egyéni versenyre a versenykiírásban meghatározott számú és minősítésű versenyző nevezhető be.
Csapatversenyre nem kell a versenyzőket név szerint nevezni. A csapatokban a leigazolt versenyzők
a versenykiírásban megengedett keretek között szerepeltethetők. Határidő után érkezett nevezés nem
fogadható el.
Ha a rendező, szervező/lebonyolító szerv a versenykiírásban nevezési díjat írt elő, a nevezési díj
befizetésének elmulasztása a nevezést érvénytelenné teszi.
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A sorsolás.A versenykiírásban közölt időpontban a Versenybizottságnak el kell készítenie a verseny
sorsolását.
A csapatbajnokságoknál a magyar tekesport mindenkori bajnoki rendszerének megfelelően kerülnek
a csapatok különböző osztályokba. Egy osztályon belül a földrajzi területi fekvés vagy magas csapatszám indokolttá teheti két vagy több csoport felállítását. Olyan esetben - ha a területi fekvés nem
meghatározó - az illetékes szövetségnek az erőviszonyokat is figyelembe kell venni a csapatok
csoportokba való beosztásakor.
A csapatok sorszámát sorsolás útján kell meghatározni. Kivétel ez alól, amikor ellentétes sorsolásra
vonatkozó kérés esetén az érintett csapat párjának ellenszámát kiemeléssel (irányítással) kapja. A
sorszámok kisorsolása után a sorszám mellé egy-egy csapat nevét kell beírni. Úgy alakul egy-egy
csapat versenyzési menetrendje - fordulónként melyik csapattal kell versenyeznie - ahogyan a nevét a
sorsolási táblázat szerint behelyettesítik, a sorsolási táblázatok e VERSENYSZABÁLYZAT
Mellékletek fejezetében találhatók.
Kétfordulós csapatbajnoki mérkőzéseken mindenkor a sorsolás szerint elől álló csapat – mégpedig
ugyanazon ellenfelek esetén az első fordulóban az egyik, a második fordulóban pedig a másik csapat
– a pályaválasztó. Csapatbajnokságoknál a bajnoki fordulók (versenynapok) időtartamát egy hétre
kell kitűzni, a vasárnapot utolsó versenynapként szerepeltetve.
Egyszeri versenyzésre benevezett egyéni versenyzők, vagy csapatok besorolása az erőviszonyok,
vagy az utazási lehetőségek figyelembevételével, illetve kiemeléssel történhet úgy, hogy az
egymásmelletti pályákon időben egyszerre lehetőleg mindig különböző sportegyesülethez tartozó
versenyzők versenyezzenek. Az egyéni versenyek sorsolását blokkrajttal kell elkészíteni, azaz négyes
pálya esetében négy versenyző lép egy időben pályára. Ha az indulók száma négy és hatsávos pálya
esetében nem osztható néggyel, illetve kétsávos pálya esetében nem osztható kettővel, a
versenybíróság kísérő(ke)t állít be, akik versenyen kívül szerepelnek. Azokon az egyéni versenyeken,
amelyeken selejtező után döntőbe jutnak a versenyzők, a második napon is blokkrajttal kell indítani a
versenyzőket úgy, hogy a selejtezőben elért eredményeik fordított sorrendjében lépnek pályára.
Ügyelni kell arra, hogy a döntőben pályára lépők száma négysávos pályán néggyel, kétsávos pályán
lebonyolított versenyeken kettővel osztható legyen.
Két, vagy többszöri versenyzésnél az egyéni versenyzőket, illetve csapatokat sorsolással kell
párosítani. A sorsolás eredményéről az érdekelteket a sorsolás után azonnal értesíteni kell.



A csapatbajnoki mérkőzések időpontja, bajnokságból való visszaléptetés, szüneteltetés,
törlés:Többfordulós csapatbajnokságok nevezési lapján a csapatok kötelesek megadni hazai
mérkőzéseik napját és kezdési időpontját. Ezt a hivatalos sorsolási táblázatokban az illetékes
Versenybizottság közzéteszi. Ezektől eltérni csak akkor lehet, ha:
o az érintett két csapat ezzel egyetért és az erről szóló Megállapodást – az eredetileg kitűzött
mérkőzés időpontját megelőző heti Szövetségi napon – benyújtja engedélyezésre az illetékes
Versenybíróságnak, és attól az engedélyt szóban, vagy írásban megkapja, vagy előre nem látható
esemény bekövetkeztekor – pálya két napon belül nem kijavítható meghibásodása, a mérkőzés
kitűzött időpontjában váratlan áramszünet elrendelése, vagy a mérkőzés kitűzött időpontjában a
pályának, a pálya-tulajdonos általi váratlan lefoglalása más sporteseményre – ha ezt a
pályaválasztó csapat a mérkőzést megelőző nap 12 órájáig mind a vendégcsapatnak, mind az
illetékes Versenybizottságnak bejelentette szóban, telefonon és az erről szóló írásbeli bizonyító
iratokat előbbieknek legkésőbb a legközelebbi Szövetségi napon szolgáltatja, benyújtja, vagy
o „Vis major” esetén, ha a gépkocsival utazó csapat utazása lehetetlenné válik: útviszonyok
hirtelen megváltozása, (pl. útlezárások, hófúvások,) vagy gépkocsi baleset bekövetkezése, illetve
a gépkocsi oly mértékű meghibásodása miatt, melynek kijavításához szükséges idő nem teszi
lehetővé a vendégcsapat aznapi hazautazását és erről az utazó csapat a pályaválasztó csapatot
telefonon azonnal értesíti. A vonatkozó igazolásokat az utazó csapatnak a legközelebbi
Szövetségi napon be kell nyújtani az illetékes Versenybizottságnak, továbbá
„Vis major”-nak kell tekinteni, ha vonattal történő utazás esetén oly mértékű késés adódik, mely
ugyancsak lehetetlenné teszi az utazó csapat aznapi hazautazását; az erről szóló vasúti igazolást
szintén az illetékes Versenybíróságnak kell benyújtani a legközelebbi Szövetségi napon.
Egyéb versenyeknél a pályára lépési időpontokra a Versenykiírásban adottak a mérvadók.
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Ha versenyre benevezett sportegyesület a bajnokságból csapatát vissza akarja léptetni, ezt a
szándékát írásban kell a rendező, illetve Szervező/Lebonyolító Szervhez bejelentenie. Visszalépés
csak alapos indok esetében engedélyezhető.
Még a csapatbajnokság kezdete előtt visszalépett csapat helyének betöltésére a Rendező,
Szervező/Lebonyolító szerv elnöksége jogosult. Döntése megfellebbezhetetlen.
A csapatbajnokság folyamán visszalépett csapat addigi összes eredményét törölni kell úgy, mintha a
versenyben egyáltalán részt sem vett volna, és helye nem tölthető be. Ugyanez az eljárás akkor is, ha
a Versenybizottság egy csapatot fegyelmi vétség miatt töröl a bajnokságból.
A visszalépett vagy törölt csapat elveszíti további indulási jogát az addigi osztályban. A bajnokság
folyamán visszalépett vagy törölt csapatot kiesőként kell kezelni. A következő bajnoki évben a
visszalépett vagy törölt csapat egy szinttel alacsonyabb osztályba nevezhet, de csak akkor, ha a
visszalépés, törlés előtt hozzáutazó csapatok utazási költségét vasúton történt utazásnál: – 10
fő/csapat, 50%-os menettérti vasúti jegy ára – , illetve gépkocsival történt utazás esetén a hivatalosan
felszámítható közlekedési költséget - meg nem téríti valamennyi csapatnak!
Indokolt esetben az illetékes Szövetség megengedheti, hogy valamely sportegyesület a teke
szakosztálya működését átmeneti időre szüneteltesse. - Újbóli működés esetén a szakosztály
csapatának a bajnokságokba való beosztása ügyében a Rendező, illetve Szervező/Lebonyolító
Szövetségek Elnökségei jogosultak dönteni.

3.26.2. VERSENYEK MEGNYITÁSA, LEBONYOLÍTÁSA
a) A versenyek megnyitása: Minden nagyobb jelentőségű versenyt (pl. válogatott találkozókat)
ünnepélyesen kell megnyitni. Az ilyen megnyitón a résztvevőknek vezetőjükkel együtt, - lehetőleg
verseny-öltözékben, vagy formaruhában - fel kell vonulniuk. A megnyitó üdvözlő beszédét a rendező
szerv képviselője tartja. (A csapatbajnoki mérkőzések megnyitásakor csak a két csapat első sorban
pályára lépő versenyzői kötelesek felállni, majd a kiküldött játékvezető(k) nyitja(ák) meg a versenyt.)
Az ünnepélyes megnyitó a résztvevők elvonulásával, illetve csapatbajnoki mérkőzések esetében a
kezdő versenyzők pályára lépésével ér véget és kezdetét veszi a verseny.
b) A versenyzők bemutatása: A versenyzők a gurítódeszka pályatesttel határos részén, a nézőkkel
szemben állnak fel és a pályapáro(ko)n közreműködő versenybíró(k) mutatja(ák) be Őket a
nézőknek. Központi hangosbeszélő esetén a Főbíró, vagy annak egyik helyettese végzi el a
versenyzők bemutatását.
c) Bemelegítő gurítások, üdvözlések: A versenyzők, bemutatásuk után – a Főbíró, illetve a pályapárokon közreműködő játékvezető(k) szóbeli engedélyével - megkezdik a bemelegítő gurítások
elvégzését, - ezek eredménye nem kerül értékelésre, - illetve megvárják, míg partnerü(ei)k ezt
teljesíti(k), majd kézfogással üdvözlik egymást. Ezután a Főbíró, illetve a pálya-párokon
közreműködő játékvezető(k) engedélye alapján megkezdik a versenytáv teljesítését. Bár a bemelegítő
gurítások nem részei a versenynek, így nem büntethetők a versenyzők esetleges szabálysértés esetén
(pl. belépés, hosszú-gurítás stb.) mégis, ha eközben cserére kerül sor, az már hivatalos cserének
számít! A bemelegítés során lecserélt versenyző ezen a mérkőzésen már nem léphet pályára, további
csereversenyzőként sem!
d) A verseny lebonyolítása: Egy-egy gurítás-széria után pályacserére kerül sor, ehhez szintén szükséges
a Főbíró, illetve a pálya-párokon közreműködő(k) játékvezető(k) engedélye. A teljes versenytáv
teljesítése után kerül sor a nem hivatalos eredményhirdetésre, amelyet ugyancsak a pálya-párokon
közreműködő játékvezető(k), illetve központi hangosbeszélő esetében a Főbíró, vagy egyik
helyettese végez el. Ezután a versenyzők kézfogással búcsúznak el egymástól és levonulnak a
pályáról. Versenyzés közben a versenyzőnek csak egy, a sportterületen ülő vezető (edző, intéző,
csapatkapitány stb.) adhat utasítást, csendesen és minden feltűnés kerülésével, de a játéktérre a
játékvezető engedélye nélkül Ö sem léphet be. Négyes vagy hatos pályán, ha azonos időben több
versenyzője versenyez, a vezetőnek lehet segítője is. Az illetéktelen szakmai beavatkozás elkerülése
érdekében az utasításra jogosult vezető - valamint a fenti esetben a segítő - személye a verseny előtt a
játékvezetőnek bejelentendő. Verseny közben a játékvezetővel szintén csak a bejelentett vezető,
segítő léphet kapcsolatba. (Észrevételek, esetleges reklamációk, zavaró körülmények, kifogások stb).
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Versenyzésre csak józan játékos kaphat engedélyt. A nyilvánvalóan ittas versenyző nem versenyezhet.
Verseny közben bábut – pl. bábu törése esetében - csak a játékvezető engedélyével lehet cserélni.
Csapatbajnoki mérkőzésen a játékvezető félidőben 5-10 perces szünetet rendelhet el. Ezt a szándékát azonban
a csapatok vezetőivel előzetesen közölnie kell, a következő versenyzők felkészülésére való tekintettel.
Csapatversenyeken egyetlen csapatnak sincs joga a mérkőzést félbeszakítani, illetve levonulni a pályáról,
bármilyen vélt sérelem vagy téves játékvezetői ítélkezés miatt, mivel a szabályok lehetőséget adnak utólagos
intézkedésre. Amennyiben egy csapat mégis levonul, a másik csapat egyedül köteles a versenyt folyatni, a
levonulásért felelős vezető ellen pedig fegyelmi eljárást kell indítani. Ki nem állás, vagy levonulás, illetve
csonka létszámmal történő szereplés eseteire vonatkozó szankciókat a versenykiírásokban kell szabályozni A
csonka létszámmal szereplő csapattól - automatikusan - 1 büntetőpont levonandó. Ha csapatbajnoki
mérkőzés alkalmából a nézők sportszerűtlen viselkedése miatt a versenybíró kiürítette a nézőteret a
legközelebbi mérkőzésre a versenybíróság - a pályaválasztó csapat költségére - szövetségi ellenőrt küldhet ki.
Ismételt rendzavarás esetén a versenybíróság elveszi a pályaválasztói jogot, és az érintett csapat részére
semleges várost jelöl ki bizonyos számú hazai mérkőzéseinek megrendezésére.
3.26.3. VERSENYEK BEZÁRÁSA
A nagyobb jelentőségű versenyek bezárása ünnepélyes keretek között történik. A verseny befejezése után a
résztvevők vezetőjükkel együtt felvonulnak a záróünnepély megtartásához. A beszédet a rendező szerv
képviselője tartja, amelyben értékeli a versenyt, ismerteti és méltatja az eredményeket, végül ünnepélyesen
kiosztja a verseny díjait.
Csapatbajnoki mérkőzéseken, ha minden versenyző teljesítette a teljes versenytávot kerül sor a csapatok
versenyzőinek felvonulására, majd a hivatalos eredményhirdetésre, egyben a verseny bezárására, amit a
Főbíró, vagy a kiküldött játékvezető(k) egyike végez el. Ezután a csapatok csatakiáltással üdvözlik egymást,
majd kézfogással búcsúznak el egymástól. A felvonulásnak és az ünnepélyes, hivatalos eredményhirdetésnek
akkor is meg kell történni, ha már nincs minden versenyző jelen a verseny befejezésekor.
3.27.

NEMZETI ZÁSZLÓ ÉS NEMZETI HIMNUSZ

A WNBA-SPORTSZABÁLYZAT 1.6.4 pontja érvényes. A nemzetközi rendezvényekre köteles nemzeti
himnuszát és nemzeti zászlaját – csarnoki felfüggesztésre: 2 m. – magával hozni.
Az országos páros és egyéni bajnokságokon fel kell vonni a tekecsarnokban a nemzeti zászlót, lehetőség
szerint az FIQ-zászlóval együtt. A verseny eredményhirdetése befejezéseként el kell játszani a nemzeti
himnuszt.
3.28.

VERSENY-ÉRTÉKELÉS, HELYEZÉSEK és CÍMEK.

Csapatbajnokságokban az eredmények kiértékeléséről a mindenkori Versenykiírás intézkedik. Külön
intézkedés hiányában ember-ember elleni versenyzés történik.
a) Szett-pontok, Csapat, Egyéni és Tandem-versenyen, ember-ember elleni küzdelemben. Szettenként
(Gurítás-széria = 30 vegyes-gurítás) a több ütött fáért a győztes kap 1 szett- pontot. Faegyenlőség
esetén mindkét versenyző kap 0,5 pontot. Négy szett befejezése utáni eredmények: 4: 0; 3,5:0,5; 3:1;
2,5:1,5; 2:2;
HATFŐS CSAPATOK esetén a szett-pontok lehetséges állása a mérkőzés befejezésekor:
24:0
23,5:0,5
23:1
22,5:1,5
22:2 21,5:2,5 21:3
20,5:3,5
20:4
19,5:4,5
19:5
18,5:5,5
18:6 17,5:6,5 17:7
16,5:7,5
12:12
NÉGYFŐS CSAPATOK esetén a szett-pontok lehetséges állása a mérkőzés befejezésekor:
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16:0;
12:4;

15,5:0,5;
11,5:4,5;

15:1;
11:5;

14,5:1,5;
10,5:5,5;
8:8;

14:2;
10:6;

13,5:2,5; 13:3;
9,5:6,5; 9:7;

12,5:3,5;
8,5:7,5;

KÉTFŐS CSAPATOK esetén a szett-pontok lehetséges állása a mérkőzés befejezésekor:
8:0;
7,5:0,5;
7:1;
6,5:1,5;
6:2;
5,5:2,5; 5:3;
4,5:3,5; 4:4;
b) Csapatpontok, csapat-csapat elleni versenyen: Az ember-ember elleni versenyben, a négy szett
értékelése alapján csapatpontot adnak. (Összesen 6 csapatpont szerezhető.)
1 csapatpontot kap az a versenyző, aki kettőnél több szett-pontot szerez, vagy 2:2 szett-pontállásnál,
a négy szettben ellenfelénél több fát üt!
Ha mind a szett-pontok, mind az ütött fák száma egyenlő, akkor a csapatpontot megfelezik! (0,5 –
0,5 csapatpont)
További 2 csapatpontot kap az a csapat, amelyik hat versenyzője, az ellenfél hat versenyzőjénél
összesen több fát üt. Faegyenlőség esetén mindkét csapat kap 1-1 csapatpontot.
HATFŐS CSAPATNÁL a csapatverseny befejezésével az eredmények:
8:0;

7,5:0,5;

7:1;

6,5:1,5;

6:2;

5,5:2,5;

5:3;

4,5:3,5; 4:4;

NÉGYFŐS CSAPATNÁL a csapatverseny befejezésével az eredmények:
6:0;

5,5:0,5;

5:1;

4,5:1,5;

4:2;

3,5:2,5;

3:3;

KÉTFŐS CSAPATNÁL a csapatverseny befejezésével az eredmények:
4:0;

3,5:0,5;

3:1;

2,5:1,5

2:2

c) Tabella-pontok, bajnokságokban, oda-visszavágó, illetve csak egy versenyen történő értékelésnél:
A b) pont szerinti értékelés alapján a több csapatpontot elérő csapat 2:0 tabella- pontot kap. (A
kevesebb csapatpontot elérő csapat 0:2 tabella-pontot). Csapatpont-egyenlőség esetén mindkét
csapat kap 1-1 tabella-pontot. A tabellában a csapatpontokat (x:x), és a tabella-pontokat (X:X)
tüntetik fel, nem pedig az ütött fák számát.
TABELLA-SORREND: A csapatok tabella-sorrendjét megadja:
 A pozitív tabella-pontok csökkenő sorrendje, aztán
 Egyenlő pozitív tabella-pontok esetén, a negatív tabella-pontok növekvő sorrendje, aztán
 A pozitív csapatpontok csökkenő sorrendje, aztán
TABELLA-PONTEGYENLŐSÉG esetén: Egyenlő tabella-pontok esetén és/vagy két, vagy több
csapat között a helyezés sorrendjét a csapatok közötti verseny(ek) során elért csapatpontok adják,
éspedig:
 A tabella-pontok csökkenő sorrendje, aztán
 A csapatpontok csökkenő sorrendje, aztán
 A szett-pontok csökkenő sorrendje, aztán további különböző
Liga/különböző szintű bajnokságokban: Az értékelendő csapatok egymáselleni eredménye nélküli
idegen átlag csökkenő sorrendje szerint, illetve
Csak két versenynél (oda, visszavágó), vagy csak egy versenynél: A döntés a visszavágóhoz, vagy
egy versenyhez csatlakozó „Sudden Victory”- ban történik, ahol - négysávos pályán a csapat 5. és 6.
versenyzői, hatsávos pályán a csapatok 4. 5. és 6. versenyzői – 3-3 teli-gurítást teljesítenek (az
általuk utoljára bejátszott pályán) az itt elért több ütött fa mérvadó a győzelemhez.
Faegyenlőségnél az egyes versenyzők, mindenkori ellenfelükkel pályasávot cserélnek és folytatják a
„Sudden Victory”-t egészen a döntésig. (Minden új „Sudden Victory”-nál a versenyzők pályasávot
cserélnek.)
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d) TORNÁK – pontértékelés nélkül.
Az értékelés az ütött fa alapján történik. Faegyenlőségnél a jobb tarolás dönt. Ha ez is egyenlő,
akkor a kevesebb üres-gurítás. Ha még az üres gurítások száma is egyenlő, akkor lehet: Két győztes,
illetve azonos helyezett, ha ettől egy csapat, vagy egyéni versenyző Továbbjutása (pl. a
döntőbejutás) nem függ, egyébként: Dönt a csapat versenyzőjének legkisebb eredménye. Ha ez is
egyenlő a második legkisebb eredményt kell figyelembe venni. stb.
e) Az a) – d), valamint f) pontoktól eltérő értékeléseket a lebonyolítási rendelkezésekbe kell felvenni.
f) TORNÁK – pontértékeléssel. (A 2005 évi konferencia beillesztése, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) Gurításszériánként adnak szett-pontokat, éspedig: a versenyző a több ütött fáért kap annyi szett-pontot, mint
csapatban való versenyzésnél. Az ütött fa csökkenő sorrendjében besorolt versenyző mindenkor 1
ponttal kevesebb pontot kap, mint az előtte levő versenyző, amíg az 1 pontot kap. Faegyenlőségnél
ezeknek a versenyzőknek adandó szett- pontokat összegezik, és e versenyzőknek elosztják.
A verseny végén a versenyző csapata megkap az esetek többségében annyi szett-pontot, mint
amennyit a csapatban résztvevők versenyében számítanak hozzá. A szett-pontok csökkenő
sorrendjében besorolt versenyző mindenkor 1 ponttal kevesebb csapatpontot kap, mint az előtte
lévő, még csapatpontot kapott versenyző. Faegyenlőségnél ezeknek a versenyzőknek adandó
csapatpontokat összegezik és ezen versenyzőknek elosztják.
A torna-végeredménye kiadódik a versenyzők csapatuknak szerzett csapatpontjai csökkenő
sorrendjéből. Ha csapatpont-egyenlőség adódik, a helyezést eldöntik a csapat minden
versenyzőjének szett-pontjainak csökkenő sorrendje. Ha itt is egyenlőség adódik, akkor a d) pont
szerint döntenek a csapat helyezéséről.
3.29.

EREDMÉNYHIRDETÉSEK

Az eredményhirdetések a tekecsarnokban – közvetlenül a mindenkori verseny végén történnek. Világ és
Kontinensbajnokságokon az eredményhirdetéseket olimpiai módon kell lebonyolítani. Egyéb NBC nemzetközi hivatalos rendezvényen – értelemszerűen, a lehetőségtől függően kell ezt lebonyolítani.
3.30.

CÍMEK és ÉRMEK

Nemzetközi bajnokságban csak az első helyezett versenyzőnek, vagy első helyezett csapatnak adnak bajnoki
címet. Az első, második és harmadik helyezettek érmet kapnak (Arany, ezüst, bronz) Egyéni Sprint és
Vegyes-páros (Tandem) versenyeken nem versenyeznek a 3. helyért. Az elődöntők vesztesei bronzérmeket
kapnak.
Címek és érmek többszöri kiadásakor, (azonos helyezésnél) a következő érmet nem adják ki. Például: Két
cím esetén kiesik az ezüstérem, kétszeres ezüstérem esetében kiesik a bronzérem.
3.31.

REKORDOK. (CSÚCSOK.)

Világcsúcsot csak úgy ismernek el, ha azt a Világbajnokságok pályáján érik el. A Világcsúcsokat a
Világbajnokságokon a Versenybizottság igazolja.
A csúcslistákat az NBC - Titkárság vezeti. A csúcstartóknak oklevelet adnak. Csapatcsúcs esetén a csapat
csapat-oklevelet kap. Ha egy rendezvényen a fennálló csúcsokat túlteljesítik, akkor csak a legjobb
teljesítményt értékelik új csúcseredményként.
Az NBC-Szekció az alábbi számokban ismer el Világcsúcsokat:
A MATESZ pedig a következő versenyszámokban ismer el az országos csúcsokat:
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Egyéni
1x120 vegyes-gurítás;
Páros
2x120 vegyes-gurítás;
Összetett egyéni
2x120 vegyes-gurítás;
Hatfős csapat
6x120 vegyes-gurítás;
Négyfős csapat
4x120 vegyes-gurítás;
Egyéni Sprint
1x 40 vegyes-gurítás;
Vegyes-páros (Tandem Mixed)
1x 60 vegyes-gurítás
A Felnőtt (Nők/Férfiak); az Ifjúsági (U23 – Leányok/Fiúk) és Serdülő (U18 – Leányok/Fiúk)
korcsoportokban.
Ha a versenyző saját korcsoportjában Világcsúcsot ér el, és ezt a Világcsúcsot magasabb korcsoportban még
nem érik el, ez a csúcseredmény a magasabb korcsoportban is Világcsúcsként számítódik.
3.32.

ÓVÁS

Óvást az érintett versenyző csapatvezetőjének, vagy edzőjének írásban kell benyújtani a
Versenybizottságnak/Főbírónak. Az óvásokra vonatkozó előírásokat a mindenkori Versenykiírás
tartalmazza.
Általában:
Csapatbajnokságokban az óvást 7 naptári napon belül kell benyújtani az illetékes Szövetségnél a
Versenykiírásban meghatározott óvási díj egyidejű befizetése mellett. Határidő után érkezett óvás, vagy az
óvási díj határidőben történő befizetésének elmulasztása esetén az óvás nem tárgyalható. Az óvást első fokon
az illetékes Szövetség Versenybírósága tárgyalja. A tárgyalásra kötelezően meg kell hívni az érintett felek
képviselőjét, képviselőit, valamint a mérkőzést levezető játékvezetőket, Főbírót. Az óvást tárgyaló bizottság
ezután határozatot hoz, amelyet annak kézhezvétele után – 15 naptári napon belül - meg lehet fellebbezni, a
Versenykiírásban meghatározott fellebbezési díj egyidejű befizetése mellett, az illetékes Szövetség
Elnökségénél. A Szövetség Elnökségének döntése ellen már csak panasz nyújtható be a felügyeleti szervnél.
Egyéb versenyeken, (Páros, egyéni, különböző kupaversenyek) az óvást az érintett csapat vezetőjének kell a
Versenykiírásban meghatározott óvási díj egyidejű befizetése mellett a helyi Versenybizottságnak benyújtani.
A helyi Versenybizottság döntése ellen csak panasszal lehet élni, a panaszt az illetékes Szövetség
Elnökségéhez kell benyújtani.
3.33.

SAJTÓ

Nemzetközi rendezvényeken a tudósítóknak a Szervező/Lebonyolítónál kell bejelentkezni. Nemzetenként
csak két, sajtóigazolvány nélküli tudósító engedélyezett. További tudósító csak sajtóigazolvánnyal
jelentkezhet.
A MATESZ és TAGSZERVEZETEI rendezvényein lehetőleg biztosítani kell a sajtó képviselőinek jelenlétét.
Munkájukhoz biztosítani kell – még a sporttevékenység kismértékű korlátozása árán is, - a lehető
legkedvezőbb működési, közvetítési feltételeket. (Bemelegítési idő alatt pl. feltétlenül meg kell engedni az
eredményjelző irányából történő fényképezést, televíziós felvételek készítését, beleértve a szükséges
reflektorok üzemeltetését is!)
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4. MELLÉKLETEK
4.1. SORSOLÁSI TÁBLÁZATOK
4 csapat esetén
I. forduló
1. nap
1-2
3-4

6 csapat esetén
I. forduló
2. nap
1-3
2-4

3. nap
4-1
2-3

1. nap
1-2
3-4
6-5

2. nap
2-4
5-1
3-6

3 nap = 6 mérkőzés

5 nap = 15 mérkőzés

II. forduló

II. forduló

1. nap
2-1
4-3

2. nap
3-1
4-2

3. nap
1-4
3-2

1. nap
2-1
4-3
5-6

3 nap = 6 mérkőzés
8 csapat esetén
I. forduló
1. nap
2. nap
1-8
8-5
2-7
6-4
3-6
7-3
4-5
1-2
7 nap = 28 mérkőzés
II. forduló
1. nap
2. nap
8-1
5-8
7-2
4-6
6-3
3-7
5-4
2-1
7 nap = 28 mérkőzés

2. nap
4-2
1-5
6-3

3. nap
5-2
6-4
1-3

3. nap
2-5
4-6
3-1

4. nap
2-6
5-3
4-1

4. nap
6-2
3-5
1-4

5.nap
3-2
1-6
4-5

5.nap
2-3
6-1
5-4

5 nap = 15 mérkőzés
Ellentétes: 1-2

3. nap
2-8
3-1
4-7
5-6

3. nap
8-2
1-3
7-4
6-5

4. nap
8-6
7-5
1-4
2-3

4. nap
6-8
5-7
4-1
3-2
Ellentétes: 4-8
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5.nap
3-8
4-2
5-1
6-7

6. nap
8-7
1-6
2-5
3-4

7. nap
4-8
5-3
6-2
7-1

5.nap
8-3
2-4
1-5
7-6

6. nap
7-8
6-1
5-2
4-3

7. nap
8-4
3-5
2-6
1-7

10 csapat esetén
I. forduló
1. nap
2. nap
1-10
9-1
2-9
8-2
3-8
7-3
4-7
6-4
5-6
10-5
9 nap = 45 mérkőzés

3. nap
1-8
2-7
3-6
4-5
10-9

4. nap
7-1
6-2
5-3
4-10
9-8

II. forduló
1. nap
2. nap
10-1
1-9
9-2
2-8
8-3
3-7
7-4
4-6
6-5
5-10
9 nap = 45 mérkőzés

3. nap
8-1
7-2
6-3
5-4
9-10

4. nap
1-7
2-6
3-5
10-4
8-9

12 csapat esetén
I. forduló
1.
2.
3.
nap
nap
nap
1-12
7-5
1-10
2-11
8-4
2-9
3-10
9-3
3-8
4-9
10-2
4-7
5-8
11-1
5-6
6-7
12-6
12-11
11 nap = 66 mérkőzés
II. forduló
1.
2.
3.
nap
nap
nap
12-1
5-7
10-1
11-2
4-8
9-2
10-3
3-9
8-3
9-4
2-10
7-4
8-5
1-11
6-5
7-6
6-12
11-12
11 nap = 66 mérkőzés

5.nap
1-6
2-5
3-4
8-10
7-9

6. nap
5-1
4-2
10-3
9-6
8-7

7. nap
1-4
2-3
5-9
6-8
7-10

8. nap
3-1
10-2
9-4
8-5
7-6

9. nap
1-2
9-3
4-8
5-7
6-10

5.nap
6. nap
6-1
1-5
5-2
2-4
4-3
3-10
10-8
6-9
9-7
7-8
Ellentétes: 2-9

7. nap
4-1
3-2
9-5
8-6
10-7

8. nap
1-3
2-10
4-9
5-8
6-7

9. nap
2-1
3-9
8-4
7-5
10-6

4.
nap
5-12
6-4
7-3
8-2
9-1
10-11

5.
nap
1-8
2-7
3-6
4-5
11-9
12-10

6.
nap
4-12
5-3
6-2
7-1
8-11
9-10

4.
nap
12-5
4-6
3-7
2-8
1-9
11-10

5.
6.
7.
8.
9.
nap
nap
nap
nap
nap
8-1
12-4
6-1
12-3
4-1
7-2
3-5
5-2
2-4
3-2
6-3
2-6
4-3
1-5
9-7
5-4
1-7
8-10
11-6
6-10
9-11
11-8
7-11
10-7
5-11
10-12
10-9
9-12
9-8
8-12
Ellentétes: 1-7; 2-8; 3-9; 4-10; 5-11; 6-12
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7.
nap
1-6
2-5
3-4
10-8
11-7
12-9

8.
nap
3-12
4-2
5-1
6-11
7-10
8-9

9.
nap
1-4
2-3
9-7
10-6
11-5
12-8

10.
nap
2-12
3-1
4-11
5-10
6-9
7-8

11.
nap
1-2
8-6
9-5
10-4
11-3
12-7

10.
nap
12-2
1-3
11-4
10-5
9-6
8-7

11.
nap
2-1
6-8
9-5
4-10
3-11
7-12

14 csapat esetén
I. forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
1-14
8-6
1-12 6-14 1-10 5-14
1-8
4-14
1-6
2-13
9-5
2-11
7-5
2-9
6-4
2-7
5-3
2-5
3-12 10-4 3-10
8-4
3-8
7-3
3-6
6-2
3-4
4-11 11-3
4-9
9-3
4-7
8-2
4-5
7-1
11-9
5-10 12-2
5-8
10-2
5-6
9-1 12-10 8-13 12-8
6-9
13-1
6-7
11-1 13-11 10-13 13-9 9-12 13-7
7-8
14-7 14-13 12-13 14-12 11-12 14-11 10-11 14-10
13 nap = 91 mérkőzés
14 csapat esetén
II. forduló
1.
2.
3.
4.
5.
nap
nap
nap
nap
nap
14-1
6-8
12-1 14-6 10-1
13-2
5-9
11-2
5-7
9-2
12-3 4-10 10-3
4-8
8-3
11-4 3-11
9-4
3-9
7-4
10-5 2-12
8-5
2-10
6-5
9-6
1-13
7-6
1-11 11-13
8-7
7-14 13-14 13-12 12-14
13 nap = 91 mérkőzés
16 csapat esetén
I. forduló
1.
2.
3.
nap nap nap
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9

9-7
10-6
11-5
12-4
13-3
14-2
15-1
16-8

1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
16-15

10.
nap
3-14
4-2
5-1
6-13
7-12
8-11
9-10

11.
nap
1-4
2-3
10-8
11-7
12-6
13-5
14-9

12.
nap
2-14
3-1
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9

6.
7.
8.
9.
10.
11.
nap
nap
nap
nap
nap
nap
14-5
8-1
14-4
6-1
14-3
4-1
4-6
7-2
3-5
5-2
2-4
3-2
3-7
6-3
2-6
4-3
1-5
8-10
2-8
5-4
1-7
9-11
13-6
7-11
1-9 10-12 13-8 8-12
12-7
6-12
13-10 9-13
12-9 7-13
11-8
5-13
12-11 11-14 11-10 10-14 10-9
9-14
Ellentétes: 1-8; 2-9; 3-10; 4-11; 5-12; 6-13; 7-14

12.
nap
14-2
1-3
13-4
12-5
11-6
10-7
9-8

13.
nap
1-2
9-7
10-6
11-5
12-4
13-3
14-8

13.
nap
2-1
7-9
6-10
5-11
4-12
3-13
8-14

4.
nap

5.
nap

6.
nap

7.
nap

8.
nap

9.
nap

10.
nap

11.
nap

12.
nap

13.
nap

14.
nap

15.
nap

7-16
8-6
9-5
10-4
11-3
12-2
13-1
14-15

1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
15-13
16-14

6-16
7-5
8-4
9-3
10-2
11-1
12-15
13-14

1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
14-12
15-11
16-13

5-16
6-4
7-3
8-2
9-1
10-15
11-14
12-13

1-8
2-7
3-6
4-5
13-11
14-10
15-9
16-12

4-16
5-3
6-2
7-1
8-15
9-14
10-13
11-12

1-6
2-5
3-4
12-10
13-9
14-8
15-7
16-11

3-16
4-2
5-1
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11

1-4
2-3
11-9
12-8
13-7
14-6
15-5
16-10

2-16
3-1
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10

1-2
10-8
11-7
12-6
13-5
14-4
15-3
16-9

4.
nap

5.
nap

6.
nap

7.
nap

8.
nap

9.
nap

10.
nap

11.
nap

12.
nap

13.
nap

14. 15.
nap nap

16-7
6-8
5-9
4-10
3-11
2-12
1-13
15-14

12-1 16-6
11-2
5-7
3-10
4-8
9-4
3-9
8-5
2-10
7-6
1-11
13-15 15-12
14-16 14-13

10-1
9-2
8-3
7-4
6-5
12-14
11-15
16-13

16-5
4-6
3-7
2-8
1-9
15-10
14-11
13-12

8-1
7-2
6-3
5-4
11-13
10-14
9-15
12-16

16-4
3-5
2-6
1-7
15-8
14-9
13-10
12-11

6-1
5-2
4-3
10-12
9-13
8-14
7-15
11-16

16-3
2-4
1-5
15-6
14-7
13-8
12-9
11-10

4-1
3-2
9-11
8-12
7-13
6-14
5-15
10-16

16-2
1-3
15-4
14-5
13-6
12-7
11-8
10-9

15 nap = 120 mérkőzés
16 csapat esetén
I. forduló
1.
2.
3.
nap nap nap
16-1
15-2
14-3
13-4
12-5
11-6
10-7
9-8

7-9
6-10
5-11
4-12
3-13
2-14
1-15
8-16

14-1
13-2
12-3
11-4
10-5
9-6
8-7
15-16

15 nap = 120 mérkőzés
Ellentétes: 1-9; 2-10; 3-11; 4-12; 5-13; 6-14; 7-15; 8-16
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6-15
5-13
4-14
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