
Teke 2019- BÚÉK 
(III. Budapesti Újévi Kupa) 
   

RENDEZŐ: 
Budapesti és Környéki Szabadidős 

Tekebajnokság 
(BuKSza) 

2019. 

Postás Sportegyesület Tekepálya 

2019.01.26 - 2019.01.27. 



CÉL 

A tekesport népszerűsítése, a sportolók tudásszintjének emelése.  

Új sportbarátságok szövődése, meglévők elmélyítése. 

RENDEZŐ 

A versenyt a Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság szervezi és rendezi.  

A jelentkezéseket kérjük az alábbi elérhetőségeken leadni: 

Brenner Tibor brenner.tibor@gmail.com 06-30-491-1737 

HELYSZÍN 

Postás Sportegyesület Tekepálya 

1149 Budapest, Báróczy utca 1. (bejárat az Egressy út felől, Egressy út/Báróczy utca sarok) 

INDULÁSI JOGOSULTSÁG 

A versenyre szabadidős (amatőr) játékosok nevezését várjuk korra és nemre való tekintet nélkül. 

14 éves kor alatt szülői / gondviselői belegyezés szükséges. 

KÖLTSÉGEK 

A verseny rendezési és díjazási költségeit a Budapest és Környéki Szabadidős Tekebajnokság viseli. 

NEVEZÉS 

A nevezéseket 2019.01.22-ig fogadjuk el.  

Telefonon történő időpont-egyeztetés ajánlott. 

A csapatversenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk tetszőleges összeállításban, illetve egyéni jelentkezésre 

is adott a lehetőség. 

Nevezéskor kérjük megadni a csapat, vagy egyéni versenyző értesítési címét és telefonszámát. 

Nevezési díjak: 1.500Ft/fő (6.000 Ft/csapat) 

A nevezési díjakat – legkésőbb - a pályára lépés előtt kell a Szervezőbizottság részére megfizetni. 

ÜTEMEZÉS 

2019.01.26.-án szombaton 9 órától 19 óráig, 2019.01.27-én vasárnap 9 órától 18 óráig lehet versenyezni. 

Az eredményhirdetés 2019.01.27-én, 18 óra után lesz. 

VERSENYSZÁM 

A pályára lépők hat sávos pályán 120 –120 vegyes gurítást teljesítenek (6x20 vegyes gurítás), előtte 5 

bemelegítő gurítással. A játékosok sorban, egymás után, 10 percenként lépnek pályára, így a gurítások 

folyamatosan történnek. 

A helyezési sorrend megállapításának összevetési kritériumai: több ütött vegyes faeredmény, tarolásban elért 

jobb eredmény, kevesebb üres gurítás. 

 

Versenyszámok:  Szabadidős csapat 

 Szabadidős női egyéni férfi egyéni 

  

DÍJAZÁS 

A versenyek I.-III. helyezettjei kupát és oklevelet, a IV.-VI. helyezettek oklevelet kapnak. 

VERSENYSZABÁLYOK 

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a tekesportra érvényes Teke versenyszabályzat 

rendelkezéseit kell alkalmazni A felmerülő vitás kérdésekben a Szervezőbizottság a helyszínen dönt. 

Sportegészségügyi szempontból a versenyen az amatőr versenyzők saját felelősségükre vesznek részt. 

 

Budapest, 2018.11.27. Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság  

mailto:brenner.tibor@gmail.com

