II.RÁKOS JÓZSEF EMLÉKVERSENY  (2020.)  

1. A  VERSENY CÉLJA:
A verseny rendezésével a szervezők, résztvevők megemlékeznek Rákos Józsefről, a legendás Józsi bácsiról

 2. A VERSENY RENDEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA:
A versenyt a Zengő Alföld Szegedi TE  szervezi és bonyolítja le.

3. A VERSENY IDŐPONTJA ÉS HELYE:                   2020. AUGUSZTUS 21-22.  (péntek-szombat 10-18h)   
Teke Bowling Centrum 6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.

Nevezés határideje: 				                2020. augusztus 14. csütörtök 10:00
Nevezés( nevezni csak pénteki napra lehet!!!) 			      tekeclub@szeged-teke.hu

4. VERSENYSZÁMOK:
  Férfi egyéni 120 vegyes gurítás pénteken 10-18h között és szombaton 10-17h között a meghívott csapatok versenyzői
(A verseny zárásaként Rákos József korábbi klubjai a BKV Előre SC, a ZENGŐ ALFÖLD SZEGEDI TE  és az FTC, valamint még egy meghívott vagy vegyes (3 klub játékosaiból) férfi csapat szombaton 10-17h között csapatonként 6 fővel mérkőznek meg a Vándorkupáért (melyet a győztes 1 évig őrizhet)!

5. NEVEZÉSI DÍJ: 				 3000 Ft/fő         (a pályára lépés előtt fizetendő !!!)

6. A VERSENY KÖLTSÉGEI:
Az Emlékverseny lebonyolítási és díjazási költségei a rendezőket terheli.
A résztvevők költségeit – utazás, étkezés, stb. – a versenyzők viselik. 

7. PÁLYÁRALÉPÉS SORRENDJE:
Az előzetes jelentkezés alapján, sorsolás szerint! A nevezési határidő lejárta után a www.szeged-teke.hu oldalon lesz látható, valamint a jelentkezők e-mail útján is értesítést kapnak.

8.GURÍTÁSOK SZÁMA, PRÓBAGURÍTÁSOK:
A versenyzők a 10 bemelegítő gurítás után 120 vegyes gurítást teljesítenek, 4 x 30 gurítás (15 teli és 15 tarolás) pályánként.

9. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE, DÍJAZÁS:
A versenyzők által ütött több fa alapján történik a sorrend megállapítása, faegyenlőség esetén a jobb tarolás dönt. 
Eredményhirdetés a verseny végén, szombaton, azonnal, a helyszínen ! 
Díjazás: a legjobb eredményt elért (I. – III. helyezett)   versenyző ( kupa ) díjazásban részesül. 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
A versenyen az érvényben lévő TEKE versenyszabályok a mérvadók. (Vitás esetben a Versenybizottság a helyszínen dönt.)
A Versenyen minden induló saját felelősségére vesz részt !!!  

Minden versenyző a pályára lépés előtt 30 perccel jelenjen meg a Verseny Bizottságnál  !!!

Budapest, 2020-07-25.

							JÓ GURITÁST MINDENKINEK !


