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Répcelak Város és Környéke  

2018-2019. évi őszi - tavaszi fordulós 

teke csapat és egyéni bajnokságának versenykiírása 
 

 

A verseny célja: 

Répcelak város és környéke lakosságának őszi-téli-tavaszi sportolási lehetőség biztosítása. A teke 

sportág szépségeinek megismerése, népszerűsítése szélesebb tömegekkel, az egyéni és csapatbajnoki 

cím, és a további helyezések eldöntése. 

A verseny helye: Répcelaki Sportegyesület négysávos automata tekepálya, Répcelak 

A verseny ideje: várhatóan 2018. szeptember 10. – 2019. április végéig 

A versenybíróság elnöke: Varga Péter 

tagjai: Vass László főszervező, Kiss Zsolt 

A verseny résztvevői: 

A versenyen indulhatnak Répcelak területéről, gazdasági egységekből és intézményekből szervezett 

csapatok, valamint a környéken lévő településekről nevezett csapatok férfi, női vagy vegyes 

részvétellel. 

A versenyen amatőrök, illetve korlátozottan - csapatonként maximum egy fő - legfeljebb NB III-as 

osztályig igazolt tekejátékosok nevezhetők. Ugyancsak korlátozott számban (mérkőzésenként 2 fő) 

vehetnek részt azok a volt igazolt versenyzők, akik megelőző bajnoki évadban (2017 – 2018) megyei I. 

osztály vagy magasabb osztályban játékengedéllyel rendelkeztek. (Nevezni többet is lehet, de 

mérkőzésenként csak 2 fő szerepelhet.)  

A verseny félidejében (a tavaszi idény megkezdése előtt közvetlenül) lehetősége van a csapatoknak - a 

12 fős keret határain belül - olyan új játékosok benevezésére, akik a bajnokság korábbi szakaszában 

nem szerepeltek egyetlen csapat nevezési lapján sem, illetve értelemszerűen pályára sem léptek!  

 

A verseny lebonyolítása: 

A teke bajnokságra 6-12 fős csapatok nevezhetők, ebből alkalmanként 6 fő versenyezhet (2 fő 

cserével). Egy versenyző a bajnokság ideje alatt csak egy csapatban szerepelhet. A versenyzőknek 40 

vegyes gurítást kell teljesíteni (részletes szabályokat lásd alább!). 20 vegyes gurítás után pálya csere 

van, 3 bemelegítő dobás engedélyezett. 

A versenyt körmérkőzéses rendszer szerint bonyolítjuk le. Az egyéni versenyt a legalább 80 % 

alkalommal dobott átlag alapján állapítjuk meg. 
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A bajnokság pontos szabályai: 

A bajnokság minden mérkőzésén 6 fős csapatok versenyeznek. 

Ember-ember és mindenki-mindenki ellen (lásd pl. Szuperliga, NB.I. stb.) 

A csapatok versenyzői egyenként 2x20 vegyes-gurítást teljesítenek, 2 pályán, 20 dobást követően 

pályacserével. A sorsolás szerinti vendégcsapat az ismert szabályok szerint élhet azzal a taktikai 

lehetőséggel (nem kötelező jelleggel!), hogy minden sorban megvárhatja azt, hogy a pályaválasztó 

együttes adja meg először a pályára lépő(k) neveit, így alapesetben a vendégek választhatnak 

soronként ellenfelet maguknak. Erről a lehetőségről a vendégek lemondhatnak (ezzel mintegy átadják 

a „ráírás” lehetőségét a hazaiaknak). 

Fontos: ha a sorrenden a felírást követően valamilyen külső körülmény miatt mégis változtatás 

szükséges, ez már hivatalos cserének számít és a „lecserélt versenyző” a mérkőzés során még 

csereversenyzőként sem léphet pályára! 

 

A mérkőzések értékelése: 

A 2x20 vegyes gurítás során az egy pályasávon teljesített 10 teli és 10 tarolás egyben lesz számolva, 

nem külön-külön, és azok a játékosok szereznek pontot, akik az össz ütött fa – tehát 40 dobás - alapján 

legyőzik az ellenfelüket, döntetlennél, azaz faegyezésnél pedig fél-fél pontot kapnak a versenyzők. 

További 2 csapatpontot kap az a csapat, amelyik összesen több fát ütött. Faegyenlőség esetén mindkét 

csapat kap 1-1 csapatpontot. A csapatverseny befejezésével az eredmények a következők lehetnek: 

8:0; 7,5:0,5; 7:1; 6,5:1,5; 6:2; 5,5:2,5; 5:3; 4,5:3,5; 4:4; A győztes csapat 2 pontot-, döntetlennél 

mindkét együttes 1-1 pontot kap, míg a vesztes csapat nem kap pontot. 

A csapatbajnoki tabellát a következők határozzák meg: 

1. Megszerzett pontok 

2. Játszmaarány 

3. Ütött csapatfa 

4. Egymás elleni eredmény 

 

 

Verseny díjazása: 

Az első helyezett csapat elnyeri a szervezők által felajánlott kupát, és az első három csapat oklevél és 

érem, valamint kupa díjazásban részesül. Az egyéni verseny női – férfi 1-3. helyezettje érem és 

oklevéldíjazásban részesül.  
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A verseny költségei: 

A rendezés és díjazás költségeit a befizetett nevezési díjakból a rendezőszervek fizetik. Az utazási, 

étkezési, stb. költségek a benevezett csapatokat terhelik. 

 

Nevezési díj: 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint, amelyet két részletben (20 ezer forintot a 

nevezéskor, a másik felét pedig 2018. január második hetében) lehet befizetni készpénzzel a 

tekecsarnokban, illetve utalással (utóbbival kapcsolatban szintén a tekepályán lehet információt kérni). 

 

Nevezés módja: 

A versenyre a nevezést írásban a tekecsarnokban, vagy a vl86lacika@gmail.com e-mail címen kell 

benyújtani a versenyzők névsorának egyidejű megküldésével. Nevezési lap a tekecsarnokban 

igényelhető. 

 

 

Nevezési határidő: 2018. szeptember 3. 

 

Egyéb tudnivalók: 

Versenyzők névsorán utólag változtatni nem lehet. Az összes végleges nevezési listát közzétesszük a 

hivatalos weblapunkon, így minden csapat ellenőrizheti. A csapat felelőssége, hogy ellenőrizzék 

ellenfelük játékjogosultságát. Ezért a játékjogosultsággal kapcsolatos óvást kizárólag az adott mérkőzés 

alatt a jegyzőkönyv aláírásáig a játékvezetőnél írásban lehet leadni, mert utána óvást nem fogadunk és 

nem tárgyalunk. 

A felmerülő vitás kérdésekben a versenybíróság határozata végleges. A nevezési lapon a sorsolással, 

időbeosztással stb. kapcsolatos kéréseket kérjük közölni. Fontos! Az időpont kéréseket a 

versenybizottság az egyenlő feltételek érvényesítése miatt csak részben tudja figyelembe venni! 

Várható versenynapok: hétfő, péntek és esetenként szerdán. Amennyiben az adott hétre 

kisorsolt mérkőzés valamelyik csapat részéről akadályba ütközik, úgy a két csapat előre egyezzen meg, 

hogy mikor pótolják. A megállapodásba Kiss Zsoltot is vonják be. A bajnokság során a mérkőzésnapi 

halasztási kéréseket csak rendkívüli esetben tudja elfogadni a versenybizottság, illetve a bajnokság 

utolsó 3 fordulójában már semmilyen indokkal nem lehet halasztani! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályán a torna-, vagy sportcipő használata KÖTELEZŐ, melyet mindenki 

hozzon magával. 

A versenyzők részére öltözőt és fürdési lehetőséget biztosítunk. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért 

felelősséget nem vállalunk. Várakozási idő nincs, ezért kérjük a versenyző csapatokat, hogy a megadott 

idő előtt 15 perccel jelenjenek meg. 
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Az a csapat, aki a mérkőzésen nem jelenik meg vagy visszalép, a befizetett nevezési díj visszatérítését 

nem igényelheti. A mérkőzéseken játék- és jegyzőkönyvvezetést biztosítunk. Hivatalos weblapunk: 

http://www.repcelakisport.hu/teke/teke-aktualis/amator 
 
Minden résztvevőnek eredményes versenyt és jó szórakozást 
kívánunk! 
 
Répcelak, 2018. augusztus 21. 


