
 

MAGYAR  BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG  
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG 

 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.    (36-1) 460 6805 

Adószám: 18170366  - 2 – 42  teke@tekesport.hu
Bankszámlaszám: 11714006 - 20422347    www.tekesport.hu 

 
 

VERSENYKIÍRÁS  

 
A MATESZ UTÁNPÓTLÁS – NEVELÉSI PROGRAM 

ELŐÍRÁSA ALAPJÁN LEBONYOLÍTÁSRA 

KERÜLŐ 

 

2020 / 2021. ÉVI 

 
 

TERÜLETI FIÚ - LÁNY UTÁNPÓTLÁS  

EGYÉNI BAJNOKSÁG 

U14 ÉS U18 KORCSOPORTBAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teke@tekesport.hu
http://www.tekesport.hu/


 

     U14 – U18 VERSENYKIÍRÁSA 2020 / 2021.        

 

1. A BAJNOKSÁG CÉLJA, LEBONYOLÍTÓJA: 

A verseny célja a teke sportág utánpótlásának mennyiségi és minőségi fejlesztése, a fiatalok tudásának 

figyelemmel kísérése, új tehetségek segítése. A versenyek lebonyolítását a MATESZ Versenybizottsága és 

Utánpótlás Bizottsága által kijelölt területi felelősök végzik. 

 

2. VERSENYBIZOTTSÁG: 

A versenybizottság tagjai a kijelölt területi felelősök és a megyei szövetségek által delegált tagok. A 

MATESZ részéről a versenyek megszervezéséért és lebonyolításáért felelős a Versenybizottság, az 

Utánpótlás Bizottság és a területileg kijelölt felelősök. 

 

TERÜLETI FELELŐSÖK: 

 

 KELET – MAGYARORSZÁG    NYUGAT - MAGYARORSZÁG 

 Eger terület: Mayer Árpád     Szombathelyi terület:   Németh Lajos 

 Szegedi terület:  Dömsödi Ferenc    Győri terület nyugat:   Weinacht János 

 Budapesti terület:  Szarvas Balázs     Győri terület kelet:   Steiner Gabriella 

 

 

 

3. A BAJNOKSÁG IDŐPONTJA: 

A versenyek időpontjait a területi szövetségek határozzák meg, a versenyzőknek minimálisan 3 

versenyen kell részt venni. 

 Ajánlott időpontok: 2021.01.09.   2021.01.30.   2021.04.03.   2021.05.01.  

Ezen időpontoktól természetesen a Területi Vezetők nyugodtan eltérhetnek. 

Országos döntő várható időpontja: 2021 május vége 

                 

 

4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG, FELJUTÁS: 

A 2020/21. évi Utánpótlás Egyéni Bajnokságokban U14 és U18-as igazolt és amatőr versenyzők 

indulhatnak. Igazolt versenyzőknél az egyesület bejegyzett székhelye, amatőr versenyzőknél a lakcím 

alapján történik a területi besorolás. Az igazolt versenyzőknek érvényes sportorvosi, és játékengedéllyel 

kell rendelkezni. Az amatőr versenyzőknek személyi adatait /Név, Születési hely, idő, Anyja neve/ kell 

feljegyezni, háziorvosi igazolás a pályára lépéshez szükséges. 

 

KORCSOPORTOK: 

 „A”/U18/ korcsoportban: 2002.07.01 – 2006.06.30. között születettek,  

 „B”/U14/ korcsoportban: 2006.07.01. – után születettek.  
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5. NEVEZÉSEK, PÁLYÁRA LÉPÉS:  

Nevezni 2020.12.31-ig a területileg illetékes szövetséghez kell a területi régió megjelölésével. Pályára 

lépés az előzetesen elkészített pályabeosztás sorrendjében történik, azonban az előre meghatározott 

kéréseket lehetőség szerint a Területi Szövetségek vegyék figyelembe. 

 

6. NEVEZÉSI DÍJAK:  NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 

 

7. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSI FORMÁJA, GURÍTÁS SZÁMOK: 

  7.1 Az országos verseny lebonyolítási formája gurítás számai: 

 „A” – Korcsoport 

A versenyzők: 4 X 30 = 120 vegyesgurítás, 30 gurítás után pályacserével, az 

amatőr (nem igazolt) versenyzők 3-as tarolással versenyeznek.  

Az „A” korcsoportos versenyzők a kezdőpályán 10 bemelegítő gurítást  

 „B” - Korcsoport 

A versenyzők: 2 X 30 = 60 vegyesgurítás 3-as tarolással versenyeznek.  

A „B” korcsoportos versenyzők 5 bemelegítő gurítást végeznek.  

 A verseny az első értékelt golyó kigurításával kezdődik.  

 Az U14-es korcsoportban lehetőség van kisebb golyóval való versenyzésre.  

 Az amatőr versenyzőknél meg kell jelölni, a beszervező egyesület nevét.  

 A versenyző legkésőbb pályára lépése előtt 30 perccel, köteles megjelenni.  

 

7.2 A Területi fordulókon ettől a gurítási formától eltérhetnek. 

 

8. HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 a versenyző által több ütött fa, ha az egyenlő, 

 akkor a versenyző jobb tarolása, ha ez is azonos, 

 a versenyző kevesebb üresgurítás száma. 

 

A területi versenyekről az országos döntőbe való továbbjutást az elért egyéni eredmények átlaga 

határozza meg. Az átlagszámításnál a mind a 4 fordulón részt vett versenyző leggyengébb eredménye nem 

számít bele. Az országos döntőbe jutáshoz minimum 3 versenyen való részvétel szükséges. A döntőbe 

jutottak létszámát a MATESZ Versenybizottsága és Utánpótlásbizottsága együtt határozza meg az utolsó 

forduló eredményeinek beérkezése után. 
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9. DÍJAZÁS: 

Az összesített eredmények alapján a területek versenyzői korcsoportonként /kategóriánként/ első három 

helyezettje érem díjazásban, az országos döntőn pedig érem és oklevél díjazásban részesülnek. A legjobb 

nevelő egyesületeket, a MATESZ jutalomba részesíti.  

A jutalom összege:  I.hely:   200.000.- Ft  

II. hely:  100.000.- Ft  

III. hely:   50.000.- Ft.  

A jutalom odaítélését a MATESZ Utánpótlás Bizottsága végzi. Az elbírálásnál figyelembe lesz véve az 

egyesületek által a versenysorozatban versenyeztetett létszám, az országos döntőbe bejutott versenyzőik 

száma és az ott elért eredmények.  

10.  A VERSENY KÖLTSÉGEI: 

Az Egyéni Bajnokság tornáinak lebonyolításával kapcsolatos költséget /pályabérlet, bírói díj, érem és 

oklevél díja, stb./ a MATESZ fizeti az elszámolás szabályai szerint, a részvétellel kapcsolatos költségeket 

(utazási, szállás és étkezési költségek) a résztvevő versenyzőket benevező sportegyesületek fizetik. 

 

11. ÓVÁSOK: 

Óvást csak írásban lehet benyújtani a versenyek helyszínére kirendelt Versenybizottságnál az 5000 Ft/eset 

óvási díj befizetése mellett. Az óvást a Versenybizottság a helyszínen megtárgyalja és dönt. A döntés 

végérvényes, fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben a Versenybizottság az óvásnak helyt ad, úgy a 

befizetett óvási díjat visszafizeti.  

12. VERSENYSZABÁLYOK: 

Jelen Versenykiírás a MATESZ Sportszabályzat és egyéb MATESZ Szabályzatok rendelkezéseivel együtt 

érvényes, illetve ezen Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a többi MATESZ Szabályzatok 

rendelkezései mérvadók! 
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TERÜLETI BESOROLÁS: 

 

KELET – Magyarország  NYUGAT – Magyarország 

 

EGRI TERÜLET:      GYŐR TERÜLET - KELET: 

- Nógrád megye,       - Fejér megye 

- Heves megye,       - Somogy megye 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye,     - Komárom – Esztergom megye  

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,      kivéve: Dorog, Sárisáp és Nyergesújfalu 

- Hajdú-Bihar megye 

 

SZEGEDI TERÜLET:    GYŐRI TERÜLET - NYUGAT: 

- Bács-Kiskun megye      - Győr-Moson-Sopron 

- Csongrád megye      - Veszprém megye 

- Békés megye 

- Jász-Nagykun-Szolnok megye és Cegléd 

 

BUDAPEST TERÜLET:    SZOMBATHELYI TERÜLET: 

- Budapest, Dorog, Sárisáp és Nyergesújfalu   - Zala megye  

- Pest megye kivéve: Cegléd     - Vas megye 

 

 

Melléklet a pontozási tábla! 

 

Minden nevezőnek eredményes szereplést, sportszerű küzdelmeket kívánunk! 

 

 

 

Budapest, 2020. november 01. 

MATESZ Versenybizottság 

Utánpótlás Bizottság 

 

 


