2015-2016. évi Tekebajnokság Versenykiírása
Vaosz
1. A bajnokság célja:
A bajnoki cím és a helyezések eldöntése. Sportolási lehetőség biztosítása az amatőr szintű
tekézés népszerűsítése, a sportág tömegesítése.
2. A bajnokság helye, ideje:
Hely: VAOSZ Tekepálya (Szombathely, Fő tér 14.)
Ideje: 2015. szeptember 14 -től kezdődően folyamatosan, 2 fordulóban ősszel és tavasszal
kerül lebonyolításra.
3. A bajnokság rendezője:
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség Teke Szakága
Szakágvezető: Balázs Tibor
Versenybizottság tagjai:Békési Tamás
Viszket Tibor
4. A bajnokság résztvevői:
A bajnokságban részt vehetnek a város környékén, területén lévő üzemek, hivatalok,
lakóterületek, baráti társaságok csapatai. A bajnokság egy osztályba kerül megrendezésre, a
csapatokban férfiak és nők vegyesen szerepelhetnek. Minden csapat a csapatbajnokság
megkezdését megelőzően leadott nevezési listán 12 játékost nevezhet (3 fő igazolt versenyző)
szerepeltethető. A bajnokság során a nevezési listán szereplő játékosok léphetnek pályára.
Amennyiben a csapatok 12 fős létszámot nem töltik be, a létszám betöltéséig igazolhatnak
játékosokat. A nevezési listát legkésőbb az 1. mérkőzés megkezdéséig kell leadni a csapat
nevével, a csapatvezető nevével, elérési címével, telefonszámával, a versenyzők nevével és a
csapatvezető aláírásával. Kérjük az igazolt játékosokat megjelölni! A bajnokságban csak az a
csapat kezdheti meg a szereplést, amely a nevezési listát a fenti határidőig leadja. A
bajnokságban csapatonként 2 fő igazolt játékos szerepelhet mérkőzésenként (férfi igazolt
megyei I. osztályig bezárólag). Igazoltnak számít az a férfi versenyző, aki a 2015-2016. évi
megyei I. és II. osztályú bajnokságra érvényes versenyzői igazolással és rajtengedéllyel
rendelkezik, illetve az a női versenyző, aki a 2015-2016. évi női szuperliga, illetve megyei I.
és II. osztályú bajnokságra érvényes igazolással és rajtengedéllyel rendelkezik. Külföldön
játszó versenyzői igazolással rendelkező férfi játékos a bajnokság során nem léphet

pályára! Külföldön játszó női versenyző igazoltnak számit!
Tiltó rendelkezések:

I.
II.

III.

A listára felírt igazolt versenyzők szerepeltetése egész évre vonatkozik,
helyettük más igazolt játékos nem szerepeltethető.
A Szuperliga, NBI-NBII-NBIII Bajnokságban szereplő csapatok férfi
játékosai nem szerepelhetnek a városi bajnokságban.
Abban az esetben, ha a bajnokság során kiderül, hogy a felsőbb osztályú
csapatban szerepelt a játékos, akkor a Városi bajnokságban jogosulatlanul
szerepelt.
Büntetésként azokat a szerzett pontokat, ahol szerepelt, levonjuk csapatának
összteljesítményéből.
Az a férfi versenyző aki 2014-2015-es bajnoki évben NBI-NBII-NBIII.
Szuperliga bajnokságban szerepelt, de ezen a szinten nem folytatja tovább, a
városi bajnokságban szerepelhet.

Felszólítjuk a csapatokat, hogy mérkőzéseiken a teke szabályait betartva versenyezzenek!
Viták elkerülése végett csak az a fa számít találatnak, amit a gép megad!
Kérjük a csapatvezetők szorosabb együttműködését a játékvezetőkkel!

5. A csapatbajnokság lebonyolítása:
A bajnoki mérkőzéseken a csapatok 6 x100 vegyes gurítást teljesítenek játékosonként.
2 x 50 vegyes gurítás (25 teli + 25 tarolás pályánként). A játékosok a pályára lépéskor
5 bemelegítő gurítást teljesíthetnek. A mérkőzés eredményeinek megállapítására a
jelenleg érvényben lévő teke szabályok alapján történik.
6. A helyezések eldöntése:
A A teke versenyszabályok szerint. A helyezések elsősorban a pontszám, majd azonos
pontszám esetén a jobb poén arány, annak egyenlősége esetén az idegenben ütött több
fa dönti el.
7. Díjazás
A csapatbajnokság első 3 helyezett csapatai serleg, érem díjazásban részesülnek.
Különdíjban részesül a legeredményesebb Csapat, Férfi és Nöi versenyzök.
8. Költségek:
A játékvezető illetve a díjazás költségeit a rendező szövetség viseli.
Nevezési díj: 80000 ft
Első részlet 2.ford (ősz-tavasz 40000-40000 ft)
Aki nem fizette be a 3.ford-ig nem léphet pályára!
9. Nevezés:
Nevezni a nevezési lapon,a(Tekepályán található) telefonon vagy személyesen lehet.
Személyesen: VAOSZ Tekepálya (Szombathely, Fő tér 14.)
Telefonon: 06/30/237-9156, 06/30/573-6812
Nevezési határidő 2015 08.31.
10. Óvás, fellebbezés:
Óvást a mérkőzés befejezéséig (a mérkőzés jegyzőkönyvének aláírásáig) kell a
mérkőzésvezetőnél benyújtani a jegyzőkönyvön történő rögzítéssel. Óvás díj:1.000,-Ft.
Az óvást a teke versenyszabályok és versenykiírás alapján a 3 fős fegyelmi bizottság
bírálja el.
Fegyelmi bizottság tagjai:
1. Csóka János
2. Wágner József
3. Hargitai István
11. Egyéb rendelkezések:
A kisorsolt mérkőzések elhalasztása csak kivételes esetben, a versenybizottság
és a pálya használhatatlansága végett lehetséges. Csonka csapattal történt
kiállás esetén az adott csapattól büntető pontot vonunk le. A bajnokság
folyamán 3 ki nem állás esetén az adott csapatot a bajnokságból törölni kell. A
visszalépett, törölt csapat a részvételi díjra nem tarthat igényt. Sorsoláskor
mindig a pályaválasztó csapat igényét vesszük figyelembe. Kérjük a
csapatvezetőket, hogy a csapat névjegyzékét pályára lépés előtt írják fel a
táblára (kezdő játékosokat
12.Rájátszás: 1-6. és 7-14. helyezett csapatok rájátszással döntik el a bajnokság
végeredményét. 1-6. 3 továbbjutó és a legjobb vesztes játsza a döntőt.

Szombathely 2015.08.30

Balázs Tibor
szakágvezető

