Budapesti Szabadidősport Szövetség

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Teke csapatverseny
2022. február 13.
1.

Verseny helye:

BKV Tekepálya

2.

Verseny időpontja:

2022. február 13.

1087 Budapest, Sport u. 2
9:00 - 15:00

3. Nevezés:
 Csak előnevezett csapatok indulhatnak.
 Előnevezés: 2022. február 1 - 10. között az online nevezési felületen.
 Helyszíni regisztráció: 15 perccel a csapat kezdési időpontja előtt.
4. Verseny résztvevői:
 Csapat összetétele:
o 5 főből áll, amelyben minimum 2 fő hölgynek kell szerepelni.
o 4 fő 18. életévet betöltött és 1 fő 16. életévet betöltött csapattag.
o 5 főnél több versenyző nem lehet egy csapatban.
 A kevesebb fővel vagy nem a kiírásnak megfelelő összetételben megjelent csapat, csak versenyen kívül vehet részt a rendezvényen.
 Nem jogosult indulásra az a személy, aki tárgyévet megelőző év január 1. után a teke sportban bárhol fő- vagy mellékfoglalkozású edzői szerződéssel dolgozott
vagy a szövetségi bajnokságban, versenyzőként indult.
 Egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet.
5. Verseny lebonyolítása:
 A csapat időkeret 90 perc, 18 perc/versenyző (bemelegítő gurítással együtt)
 A nevezési lapon feltüntetett sorrendben a csapat tagjai 3 próbagurítást követően 15 teli és 7 db 3-as tarolást végeznek.
 A gurítások befejezése után az eredménylapot a versenybíróság vezetője és a csapatvezető hitelesíti.
 A csapatok közötti helyezést az összesített találat arány dönti el. Azonos eredmény esetén a csapat tarolásban elért összeredménye, ennek egyezése esetén a csapat teli gurításainak összeredménye és ha ez is egyezik, akkor a legkevesebb pontot gyűjtött versenyző eredmény dönti el a sorrendet.
6. Egyebek:
 Az a csapat, amelyik késve érkezik:
o 15 percen belüli késés esetén elveszti a gyakorlás lehetőségét,
o 15 percen túli késés esetén automatikusan kiesik a versenyből.
 A kiírásban nem szabályozott kérdésekben a versenybíróság dönt.
 A verseny során a versenyzőnek a sportcipő használata kötelező!
 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor az érintett csapatokban elért eredményét töröljük.
 A verseny során a versenyzőnek a váltó sportcipő használata kötelező, fekete talpú cipő nem használható.
Zokniban, harisnyában vagy mezítláb, papucsban nem lehet gurítani!.
 Minden résztvevőnek, ha éppen nem gurít a maszk használata kötelező a tekecsarnok minden helyiségében!
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