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XI. 

NŐI, FÉRFI EGYÉNI TEKE KUPA 

VERSENYKIÍRÁSA 

 

 
EGYÉNI TEKE KUPA versenyt rendezünk: 
 a Miskolci Távközlési Dolgozók Sport Egyesülete működési területén dolgozó M-Telekom munkatársai és a Sport egyesület 

tagjai tagjai részére.  
 
 

A verseny ideje és helye: 

 2017. december 09.  (szombat)  
Miskolc, Régiposta u. 9. (Tekepálya)   

 
1./ A verseny célja: 

 

                                A  T E K E  sportág népszerűsítése és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében  

   

2./ A verseny rendezője: a Miskolci Távközlési Dolgozók Sport Egyesülete 

 

3./ A verseny résztvevői: A versenyben indulhat minden olyan munkatárs, aki  

     Magyar Telekom belépési igazolvánnyal rendelkezik, vagy az  M - Telekom  valamely sport egyesület tagja. 

     Továbbá várjuk az M – Telekom többi sport egyesület tagjainak jelentkezését is. 
 
4./ Versenyszámok:  
 
A férfiaknál két kategóriában lehet indulni: SZUPER és AMATŐR. 

SZUPER: amennyiben a versenyző valamelyik sportegyesületnél le van igazolva, vagy Városi bajnokságban rendszeresen 

játszik/játszott,  akkor csak ebben a kategóriában indulhat.  

a SZUPER kategóriában 100 vegyes gurítás.  

                Egy-egy versenyző 50- et  (25 teli, 25 tarolás) gurít az I-es pályán, újabb 50 -et (25 teli, 25 tarolás) a II-es pályán. 
 
az AMATŐR kategóriában 60 vegyes gurítás. 

Egy-egy versenyző 30-at (15 teli, 15 tarolás) gurít az I-es pályán, újabb 30-at (15 teli, 15 tarolás) a II-es pályán. 

 

5./ Helyezések  eldöntése: a versenyző eredménye a 60, illetve a 100 gurításból szabályosan eldöntött bábuk alapján kerül összesítésre. 

      Egyenlő pontszám esetén az a versenyző van előnyben, akinek összesített tarolási eredménye a jobb. 

 

6./ Díjazás:     I. helyezett aranyérem és kupa, 

    II. helyezett  ezüstérem, 

   III. helyezett bronzérem. 

 

A díjkiosztás:: 2017. december 09 – én     a verseny befejezése után a helyszínen történik.  

 

7./ Nevezési határidő:  2017. november 17. (péntek)  

 

A nevezéseket a geza602@t-online.hu Farkas Géza, vagy tomika47@windowslive.com Sereg Tamás részére kell küldeni. 

 

A versenyre lehet készülni: hétfőn 15 - 18 óra között és szerda, pénteki napokon 15.00 - 19.00 óra között, időpont  egyeztetéssel Farkas 

Géza 06-30-1990558 telefonon, vagy a megadott geza602@t-online.hu kapcsolaton. 

 

A nevezések beérkezése után elkészítjük a sorsolást és minden érintett részére megküldjük a megadott címen. 

( A verseny kezdési időpontja a létszám függvénye: legkorábban 9,00 óra, legkésőbb 10,00 óra.) 

 

8./ Egyéb rendelkezések: nem számít érvényes találatnak az olyan bábu, amelyet a golyófogóárokból visszapattanó golyó döntött el. 

Minden érvényesen ütött bábu akár teli-gurításnál, akár tarolásnál, egy pontot (fát) jelent. Az elért pontok (fák) összességükben adják az 

eredményt. 

A tekepályát csak tornacipőben lehet használni ( nem utcai ), ezért kérünk minden versenyzőt, hogy tornacipőt hozzon magával. 

 

Szeretettel várjuk a versenyzőket és a szurkoló közönséget! 

 

Miskolc, 2017. október 31.  
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