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Versenykiírás 
a Nyugdíjas Klubok VII. Dunántúli Egyéni és Csapat Tekebajnokságára 

 

 

1./ A verseny célja hogy: 

Eldöntsük a nyugdíjas klubtagok és csapatok rangsorát a tekejáték területén. 

Versenyzési lehetőség biztosítása a nyugdíjas tekebarátok részére. 

A tekejáték népszerűsítése, a nyugdíjas bajnokságok hagyományainak folytatása. 

A dunántúli és a budapesti nyugdíjas klubok közötti kapcsolatok erősítése. 

 

2./ A verseny ideje és helye: 

2018. május 17. (csütörtök) 10.00 – 15.30 óra 

    Tatabánya, Golyóbár Tekeklub  

   Tatabánya, Ságvári út 9. Grosics Gyula Stadion főbejárat mellett 

 

3./ A verseny rendezője: 

Nyugdíjasklubok és Idősek 

„Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 

 Sport és Szabadidő Bizottság 

„Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok Komárom – Esztergom 

Megyei  Egyesülete 

    Tatabánya Óvárosi Nyugdíjas Klub 

 

 

Versenybíróság: 

Elnök :  Maklári József szervező 

Titkár:  Czingler Sándor 

Tagok:  Frank György versenybíró, Troják Frigyes 

További két fő versenybíró 

 

4./ a verseny résztvevői: 

 

Az országos szövetséghez tartozó dunántúli és budapesti nyugdíjas klubok tagjai, akik 

a 2017/2018-as nemzeti csapatbajnokságban nem szerepelnek NB – s csapatokban. 

Női csapatok versenyén minden dunántúli megyét két csapat, férfi csapatok versenyén 

minden megyét csak egy – két csapat képviseljen. A jelentkezés sorrendjében a 80 fős 

versenyzői létszám elérésekor a rendezők lezárják a nevezések fogadását. 

Csoportok: 

a./ Női egyéni versenyzők és 2 fős női csapatok 

b./ Férfi egyéni versenyzők és 4 fős férfi csapatok 

 

A csapatbajnokságot az egyéni versenyben elért eredmények alapján hirdetik ki a rendezők. 

 

5. A verseny lebonyolítása: 

 

2 X 15 teli dobás a nők csoportjában 
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2 X 10 teli dobás és 2 X 10 tarolás a férfiak csoportjában 

 

6./ A verseny díjazása, helyezések megállapítása: 

 

Az egyéni és csapatbajnokságok I – III. helyezettje érem és oklevéldíjazásban részesül. 

Az összetett verseny (négy csoport alapján) első helyezettje serleget kap. 

 

A díjakat a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége, 

Komárom – Esztergom Megyei Egyesülete és a Tatabánya Óvárosi Nyugdíjasklub 

illetve a támogatók biztosítják. 

 

Helyezések megállapítása: 

 

Egyéni versenyben a döntött fák alapján, pontegyenlőség esetén „szétdobás” dönt. 

Csapatversenyben az adott nyugdíjas klub legeredményesebben szereplő egyéni 

versenyzőinek őszpontszáma alapján. Pontegyenlőség esetén a jobb egyéni helyezések 

összessége dönt. 

 

7./ A verseny költségei: 

 

A rendezés és díjazás költségeit a rendező szervek, a versenyzők költségeit a nevező 

klubok, ill. a versenyzők fedezik. 

 

8./ Nevezés: 

Írásban a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos 

Szövetsége Budapest, Balázs Béla u. 18. 

E -mail- cím: nyugszov@hu.inter.net,  czinglers4@gmail.com 

 

Nevezési díj nincs! 

 

Felvilágosítást ad: 

    Maklári József 06-30/933-88-16 

Czingler Sándor Tel: 88/311 – 618, vagy 70/246 – 91 – 54) 

 

Nevezési határidő: 2018.május 10. 

 

9./ Egyéb előírások: 

 

A bajnokságon a Magyar Tekeszövetség vonatkozó szabályai érvényesek. 

Esetleges óvás, panasztétel a következő párok dobása előtt. 

A bajnokság helyszínén, a verseny idején BÜFÉ üzemel. 

A versenyteremben a dohányzás TILOS!   

 

Budapest, 2018. április 1.  

 

Versenyrendezőség 

 


