
 

 

 

RÁKOSHEGYI TEKÉZŐK 
EMLÉKVERSENYE 

2021 
 
 

(TÓTH KÁROLY, DIVIKI GYÖRGY, 
 BÁLINTFY ISTVÁN, KRÉMER JÓZSEF,  

MIHÁLYI JÓZSEF, DR. FÖLDVÁRI BÉLA) 
 

 

RENDEZŐ: 
AZ 1961-BEN ALAPÍTOTT 

RÁKOSHEGYI VSE  
 

időpont: 
2021 május 17-től - június 24-ig 

 
 
 
 

 

Rákoshegyen a tekesportra szakosodott egyesület 2021-ben ismét emlékversenyt rendez 
az elhunyt egyesületi tagok emlékére. 

 
1.  A VERSENY CÉLJA 
Megemlékezés TÓTH KÁROLYRÓL, DIVIKI GYŐRGYRŐL, BÁLINTFY ISTVÁNRÓL és KRÉMER JÓZSEFRŐL, 
MIHÁLYI JÓZSEFRŐL, dr. FÖLDVÁRI BÉLÁRÓL, akik egyesületünk meghatározó csapattársai, kiváló sport 
emberei és nagyszerű barátai voltak. 
Ezen kívül célunk a tekesport népszerűsítése, a sportolók tudásszintjének emelése, megfelelő minőségi 
versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára, minősítő eredmények eléréséhez a feltételek 
megteremtése, lehetőség sportbarátságok kialakítására és elmélyítésére. 

2. A VERSENY RENDEZŐJE 
A versenyt a XVII. Kerületi Önkormányzat és a Rákoshegyi VSE szervezi és rendezi. 
A versennyel kapcsolatos információk beszerezhetők személyesen az esemény helyszínén (1174 Budapest, 
Rákoshegy MÁV Állomás), vagy a versenyre kijelölt Versenybizottság tagjaitól az alábbi telefon-számokon. 
A versenyre kijelölt Versenybizottság: 
    Versenybizottság Elnöke: Kis Horváth István 
     Versenybizottság tagjai: Bokros Imréné 

   Berkes Zoltán          
           Bugáné Fenyvesi Lívia +36-30-301-0129 

                     Pál Albert                     
          Urbán László 
       Krémerné Kucsma Mária +36-30-919-4720     
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3. INDULÁSI JOGOSULTSÁG 
A magyar Nemzeti bajnokságban szereplő sportegyesületek csapatai, valamint a meghívott budapesti 
sportegyesületek csapatai, melynek tagjai érvényes sportigazolvánnyal rendelkeznek és amatőr –sport-igazolvány 
nélküli- tekebarát játékosok.   

4. A VERSENY KÖLTSÉGEI 
A verseny rendezési és díjazási költségeit a Rákoshegyi VSE viseli. A felmerülő egyéb költségek a résztvevőket 
terhelik. 

5. NEVEZÉS, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ 
A nevezések a 2. pontban megjelölt telefonszámokon, illetve személyesen a Versenybizottság működési 
helyszínén lehet leadni.(1174 Bp., Rákoshegy MÁV Állomás tekepálya). 
Azok a női és férfi versenyzők nevezhetnek, akik megfelelnek a 3. pontban felsorolt feltételeknek.  
Nevezési díj: 2000Ft/fő  
A nevezési díjat – legkésőbb – a pályára lépés előtt kell a Versenybizottság részére megfizetni. 

6. A VERSENY IDŐPONTJA 
A versenyek 2021. május 17-től 2021. június 24-ig kerülnek megrendezésre. 
Hétköznapokon 15 órától 20 óráig, szombaton és vasárnap egész nap lehet versenyezni. A nevezett sportolóknak a 
pályára lépési időpontokat a Versenybizottsággal előzetesen kell egyeztetni. (Telefonszámok a 2. pontban) 

7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERE, VERSENYSZÁMOK 
A verseny keretén belül egyszer lépnek pályára a nevező a játékosok.  
A női és férfi versenyzők egyaránt 100 – 100 vegyes gurítást teljesítenek.  
A helyezési sorrend megállapításának összevetési kritériumai: több ütött vegyes faeredmény, egyenlőség esetén a 
tarolásban elért jobb eredmény és végső esetben a kevesebb üres gurítás. 
Versenyszámok: női férfi egyéni. 

8. DÍJAZÁS 
I. helyezettek: kupa + érem + oklevél 
II. III helyezettek érem + oklevél 
További 4. 5. 6. helyezettek oklevelet kapnak. 
 
Az eredményhirdetés egész napos rendezvény keretében 2021.június 26-án kb.17-18. órakor lesz. 

 
9. VERSENYSZABÁLYOK 
A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a tekesportra érvényes Verseny- és Játékszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni  
A felmerülő vitás kérdésekben a Versenybizottság a helyszínen dönt. 
             

2021.05.12.             
        Rákoshegyi VSE     
                  

    Vezetősége 
  


