VAOSZ Téli Kupa
2016.
Versenykiírás

1. A verseny célja:
A versenyen szereplő csapatok helyezéseinek eldöntése, sportolási lehetőség
biztosítása, felkészülés a 2016. évi bajnokságok további fordulóira.
2. A verseny helye, ideje:
Helye: VAOSZ tekepálya (9700 Szombathely, Fő tér 14.)
Ideje: 2016. január 4 – 2016. január 15. 16:00-22:00
3. Verseny rendezője:
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség Teke Szakága
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Versenybizottság tagjai: Foki Róbert Barnabás, Békési Tamás, Viszked Tibor
4. Verseny résztvevői:
A versenyen részt vehetnek férfi, női igazolt versenyzők, férfi, női amatőr versenyzők, 4
fős (+ 1 fő tartalék) csapatokban egyaránt.
"Amatőr" csapatban maximum 2 fő megyei igazolt játékos nevezhető és léphet egy
időben pályára (szuperligás, NB-s játékos nem nevezhető).
Igazolt versenyzőnek számít: Szuperligás, NBI-es, NBII-es, NBIII-as, versenyzők.
A külföldön versenyző játékosok igazolt versenyzőként nevezhetőek.
Amatőr versenyzőnek számít: megyei és a városi amatőr bajnokságban szereplő
versenyző.
"Igazolt" csapatnak számít az a csapat, amelyben 1, vagy több Szuperligás, NBI-es,
NBII-es, NBIII-as igazolt versenyző lett nevezve.
A csapatok tagjai egymás mellett (sorban) lépnek pályára.
Egy játékos maximum 4 csapatban nevezhető.
Minden csapat egy összeállításban csak egyszer szerepelhet (legalább 1 játékos
változtatása esetén újra nevezhető a csapat).
5. Versenyszám:
A csapatok 4x120 vegyes gurítást teljesítenek, játékosonként 4x30 vegyes gurítás
(pályánként 15 teli és 15 tarolás). A játékosok a pályára lépéskor 5 bemelegítő gurítást
teljesítenek.

6. Helyezések eldöntése:
A teke versenyszabályai szerint. A helyezéseket elsősorban a több ütött fa, azonos ütött
fa esetén a jobb tarolás, annak azonossága esetén a kevesebb üres gurítás dönti el.
7. Díjazás:
- Legjobb 1. 2. 3. helyezést elérő csapat (külön igazolt, amatőr)
- Legjobb egyéni összesített eredményt elérő versenyző (külön igazolt, amatőr)
- Legjobb egyéni összesített eredményt elérő versenyző
- Legjobb egyéni összesített eredményt elérő női versenyző (min 10 fő nevezése esetén)
8. Költségek:
Nevezési díj: 4000,- Ft (1000,-Ft/fő), amelyet a pályára lépés előtt a helyszínen kell
befizetni.
9. Nevezés:
Nevezni személyesen a tekepályán, vagy telefonon a 06-30-237-9156 –os
telefonszámon lehet.

Nevezni 2015. december 10 és 2015. január 15. között folyamatosan
lehet.
10. Egyéb rendelkezések:
Óvás a teke versenyszabályok alapján, azonnali elbírálással a verseny helyszínén.
Óvási díj: 1000,- Ft
Felhívjuk a versenyző csapatok figyelmét, hogy a pályára lépés előtt 15 perccel előbb
jelenjenek meg a helyszínen !
Várakozási idő nincs !

Szombathely 2015. december 19..

Szombathelyi Sportközpont és
Sportiskola Nonprofit Kft.

