
Egyetemi Tekebajnokság 2016 ősz - Versenykiírás 

Szervező 
1. Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság (BuKSza) – Ácsné Monori Mária, Nyikes Dániel, Horváth Attila 

2. Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (BEFS) – Bartha Zsolt 

Média 
1. StreamSport 

2. Budavári Schönherz Stúdió 

A rendezvény célja 
 Sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a bajnokságra nevező csapatok tagjai számára nemzetközi szinten is 

kiemelkedően eredményes sportágunk keretei között. 

 Sportágunk helyi szinten történő népszerűsítése a felsőoktatásban részvevők hallgatók körében. 

 Megtalálni, melyik egyetemi csapat a legeredményesebb 2016. őszén teke sportágban. 

 Jókedvű, önfeledt csapatok vidám együttléte, közösségépítés. 

Résztvevők 
1. Csapatok létszáma: 4 fő, cserelehetőségek száma: 2 

2. Csapattaggá válás feltétele: egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony 

3. Csapat összetétele: vegyes minden értelemben (férfi, női és vegyes csapat, valamint azonos vagy különböző egyetemek, 

főiskolák hallgatói vegyesen alkothatnak egy-egy csapatot) 

Versenyszám 
60 vegyes gurítás hármas tarolással, lebonyolítás és pontozás a teke versenyszabályzat szerint. A győztes a legtöbb fát ütő csapat, 

egyenlőség esetén a jobb tarolás dönt. 

Helyszín 
Gázművek MTE tekepálya 

Cím: 1031 Budapest, Sujtás u. 3. 

Megközelítés tömegközlekedéssel: 

 Busz: 106 – Sujtás utca megálló 

 Busz: 34, 134 – Záhony utca megálló 

 HÉV: 5 – Kaszásdűlő vagy Aquincum megálló 

Kezdés időpontja 
2016.11.17. 16:00 illetve 2016.11.29. 16:00 

A csapatok pályára lépésének sorrendje a kezdés előtt a helyszínen kerül kisorsolásra. A pályára lépéssel kapcsolatos külön kéréseket 

kérjük előre jelezni a szervezőknél. 

Nevezési lehetőség 
https://docs.google.com/forms/d/16IJkntqmJOz7MXnzqoE7NI2hK7wppAactOogO8cP4g0 

Nevezési határidő 
2016.11.11. 23:59 

Nevezési díj 
Nincs 

Költségek, díjazás 
A helyszínen megállapított végeredmény alapján a legjobb három eredményt elérő csapat tagjai érem jutalomban részesülnek. A 

legjobb eredményért a rendezvény serlege kerül kiosztásra. A helyezést el nem érő csapatok tagjai emléklapot kapnak. 

A tekepályát a Gázművek MTE Teke Szakosztálya biztosítja a bajnokság résztvevői számára. 
 

Budakalász, 2016.10.27. 
Ácsné Monori Mária 

tel.: +36-20-404-4717 

e-mail: maria.monori@elmu.hu 

Nyikes Dániel 

tel.: +36-30-972-2233 

e-mail: nyikesda@gmail.com 

Horváth Attila 

tel.: +36-70-321-2535 

e-mail1: attila.horvath@mediso.hu 

e-mail2: info@karpatsport.hu 

 

https://www.facebook.com/events/1672336749746238/ 
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