
Összefoglaló – 2014.09.06. 
Tárgy 
Budapesti és Környéki Szabadidős Tekebajnokság megszervezése. 

Helyszín 
Nagytétényi Sportpálya, Budapest XXII. kerület, Angeli út 64. 

Időpont 
2014. szeptember 6. 

Érintett témák 
- Megtárgyalásra váró témakörök ismertetése 
- Tisztségviselők választása, megbízása 
- Témakörök szerint az észrevételek részletes megvitatása 
- Az újonnan szerveződő szabadidős tekebajnoksággal kapcsolatos összes részletkérdés 

konkretizálása 
- Tájékoztató anyag összeállítása 
- Kommunikációs csatornák kiválasztása és fejlesztési lépések ütemezése 
- Utánpótlás szervezésének előkészületei 

Résztvevők 
Az előzőleg e-mailben kiküldött meghívó illetve telefonos tájékoztatás alapján az adott témában érintett 
játékosok, csapatvezetők, akik szabadidejüket áldozták e témakörök megbeszélésére és 
továbbgondolására. Ezúton is szeretnénk ismételten megköszönni nekik a részvételt, hozzászólásaikat, 
észrevételeiket és az értékes idejüket, melyet e témára szántak. 
  



Alapvetések 
• Résztvevők megállapodása értelmében a játékosokkal, csapatokkal, pályatulajdonosokkal, 

programszervezőkkel és az összes érintettel történő hivatalos kapcsolattartás és tájékoztatás 
kizárólag e-mailben és honlapon keresztül történik. Az érintettekhez eljuttatott egyéb kósza 
hírek, folyosói pletykák, rémhírek stb. terjesztését így teljesen kizárhatjuk. 

• A megbeszélésen elhangzottakról készült feljegyzést és az ez alapján készült hirdetményt a 
találkozó résztvevői hivatalosnak tekintik. 

• A jelenlévő érdeklődők ismertették szempontrendszerüket, álláspontjukat a rendezendő 
bajnoksággal kapcsolatban, melyeket a rendezéssel megbízott sporttársak igyekeznek 
maximálisan figyelembe venni a szervezés folyamán. 

Moderátor 
Jelenlévők egyszerű többséggel Horváth Attilát, a Pénzügyőr SE teke szakosztályának vezetőjét bízzák 
meg a megbeszélés moderátori feladatkörével. 

Koordinátor 
Jelenlévők egyszerű többséggel Horváth Attilát, a Pénzügyőr SE és Takács Györgyöt, a Nagytétényi TBK 
játékosát bízzák meg a bajnoksággal kapcsolatos további feladatok koordinálásával. 

A megbeszélés 
Első lépésként Horváth Attila (Pénzügyőr SE) ismerteti a találkozón részt venni nem tudó érdeklődők 
kilétét szabadidős, munkahelyi csapatok, tekepályák, programszervezők bontásban, majd a levelezések 
alapján elmondja ezen szereplők konkrét észrevételeit, javaslatait (akinek volt ilyen). 
A következő szakaszban résztvevők elmondják további saját javaslataikat. 
A résztvevők az egységes álláspont és a félreértések elkerülése érdekében megállapodnak, hogy a már 
érdeklődő és személyes akadályoztatás miatt távolmaradók, valamint esetleges további érdeklődők 
részére tájékoztató anyagot készítenek. Ezen anyag szerkezetének kidolgozásával résztvevők Takács 
Györgyöt (Nagytétényi TBK) bízzák meg. A teljes anyag elkészültekor az anyag végső formába öntését 
Bendzsel Tamás (Mediso Kft.) vállalja.  
A dokumentumok jellege: 

1. e-mailben továbbítható, sportlétesítményekben, intézményekben, munkahelyeken, közösségi 
oldalakon stb. közzétehető egyoldalas, egyszerű és áttekinthető, figyelemfelhívó hirdetés. 

2. A találkozóról készített többoldalas Összefoglaló, mely a megrendezendő bajnoksággal 
kapcsolatos – remélhetőleg – összes szükséges információt tartalmazza. 

  



A bajnokságban indulók jogai és kötelezettségei 
1. A találkozón résztvevő és az elmúlt évadig versenysportban tevékenykedő, és a 

továbbiakban teljesen vagy csak a „B” csapatukkal a szabadidős tekebajnokságban indulni 
szándékozó csapatok tagsága vagy anyaegyesülete a tekepálya bérleti díját és az utazási 
költségeket a továbbiakban is finanszírozza. 

2. A találkozón résztvevő érdeklődők túlnyomó többsége nem ezekből a csapatokból áll, így a 
versenysportból semmilyen kötöttségük nem fakad. Ez alapján a sorsolások és 
versenynaptár készítésekor a fővárosi és területi (esetleg megyei) szövetségek időbeosztását 
és érdekeit a későbbiekben csak korlátozott mértékben tudjuk és fogjuk figyelembe venni, 
tőlük teljesen elszigetelt formában működünk. 

3. A bajnokságban indulni szándékozó - eddigi önszerveződő, szabadidős, valamint újonnan 
szerveződő munkahelyi, intézményi csapatok stb. is - vállalják, hogy a sorsolásban közzétett 
időpontokra a hazai mérkőzések helyszínéül szolgáló tekepályák bérleti díját a mérkőzés 
időtartamára a pályát üzemeltető magánszemély, vállalkozás, intézmény stb. számára 
megtérítik, velük tartósan együttműködnek, egyúttal ezzel hozzájárulnak a szervezés ezen 
részének teljes intézéséhez. 

4. A mérkőzések helyszínéül szolgáló tekepályák tulajdonosai, üzemeltetői, programszervezői 
stb. vállalják, hogy adott csapattal a bajnokság sorsolása alapján lekötött 
időintervallumokban az igényelt sávokat az igénylő csapat(ok) rendelkezésére bocsátják, 
annak esetleges meghibásodása esetén azonnal intézkednek, és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a résztvevő csapatokat ezen esemény miatt semmilyen hátrány ne érje (pl. 
megismételt találkozó, újbóli utazási és pályabérleti költségek + idő). 

5. A szabadidős bajnokságot koordinálók vállalják, hogy saját tulajdonú pályával illetve 
érvényes pályabérleti szerződéssel még nem rendelkező csapatok rendelkezésére bocsátja a 
bajnoksághoz lebonyolítási helyszínekként felajánlott tekepályák tulajdonosainak / 
üzemeltetőinek / programszervezőinek elérhetőségeit. 

6. Sportegészségügyi vonzat: Szabadidősport szinten nem követelmény a sportorvosi engedély 
megszerzése. A tiszta lelkiismeret és egészségünk hosszú távú megőrzése érdekében 
célszerű a sportorvosi engedélyek megszerzése, de a versenyzésnek nem feltétele. 

7. Versenyengedély: Szabadidősport keretein belül szervezett bajnoksághoz nem kell 
versenyengedélyt kiváltani, annak költségei anyagilag nem terhelik a résztvevő csapatokat. 

8. Szövetségi tagság: Szabadidősport esetén nincs kötelező szövetségi tagság. Így nem merül 
fel érdekképviseleti díj, annak költségei anyagilag nem terhelik a résztvevő csapatokat 

9. Bajnokság szervezési költségei: A bajnokság önszerveződő formában valósul meg, szervezők 
semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek. Azaz a bajnokságra nincs nevezési díj. 

10. Információs rendszer működtetése: Átfogó, minden csapat számára megjelenési felületet, a 
bajnokságról naprakész információkat tartalmazó honlap létrehozása és üzemeltetése 
szükséges. Résztvevő csapatok vállalják az adatok azonnali beküldését/bevitelét, a csapat és 
hozzá kapcsolódó személyek adatainak, az adatokban történő változásoknak maradéktalan 
karbantartását, mérkőzések időpontjaira vonatkozó változtatási igények időben történő 
jelzését. 



Szabályrendszer 
Versenyszám 
A jelenlévők és az előzetesen távollétüket jelző érdeklődők előzetes igényei alapján: 
100 vegyes gurítás (25 teli és 25 tarolás után pályacsere, majd ismét 25 teli és 25 tarolás). 
A legjobb négy eredmény szerez 1-1 egyéni pontot, a jobb csapateredményért pedig két csapatpont jár. 
Csak a teljes egészében eldőlt bábu ér pontot. 
A győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár. 
Hiányos kiállás esetén a teljesített eredmény kerül a nyilvántartásba. Büntetőpontot nem osztunk. Ha a 
csapatnak nem sikerül a taglétszámot biztosítania, annak nyilván okai vannak, ezen együttesen 
próbálunk segíteni, hogy a jövőben ne merüljenek fel hasonló problémák. 
A mérkőzésen meg nem jelenő, és ezt előre nem jelző csapat mérkőzésének jegyzőkönyvébe 6:0 kerül 
be eredményként. 
Eredmény korrigálása 
Alapvetően csak a gép által megadott bábuk számítanak bele az eredménybe. 
Ez alól kivételt jelenthet a géphiba, amikor teljesen nyilvánvaló találat esetén sem adja hozzá az 
automata az összeredményhez a fát. Ha tarolásnál tévesen rossz állást állít vissza az automata illetve 
ezzel egyidejűleg a számolásban is hibát ejt, az manuálisan korrigálandó. 
Hosszú dobások esetén figyelmeztessük sporttársunkat a szabályos gurítás betartására. 
Résztvevők 
4-4 fős csatatok küzdenek egymás ellen, melyek összetételére kor és nem szerint semmilyen megkötés 
nincs. Azaz csecsemőtől az aggastyánig kisfiútól az érett hölgyekig bárki indulhat csapattagként, ha 
szereti e sportágat. Arra vonatkozóan sincs semmiféle korlátozás, hogy a csapattagok más 
bajnokság(ok)ban is részt vesznek-e. 
Egyetlen tiltás: egy adott évadon belül egy játékos nem szerepelhet két csapatban, mivel ezzel a 
bajnokság végeredményét torzítaná. 
  



Tekepályák 
Tekepálya neve  címe kapcsolattartó  telefon  e-mail  

Budapesti Erőmű 
1117 Budapest, 
Budafoki út 52. - - - 

Csepel Szabadkikötő 1211 Budapest, 
Szabadkikötő u. 5-7. Kenyeres Vince +36-30-360-2012 - 

Buzánszky Jenő 
Stadion 

2510 Dorog, 
Köztársaság út 1. Csuha András * * 

Elektromos 
1138 Budapest, 

Népfürdő u. 18-20. Pribék István 
+36-1-238-2336 

+36-20-259-2988 istvan.pribek@elmu.hu  

FC Femina 1158 Budapest, 
Bezsilla Nándor u. 2. Nagy Sándorné +36-1-419-2208 

+36-30-947-6476 f.c.femina@t-omline.hu  

Kácsor Fogadó 2091 Etyek, 
Alcsúti út 12. Kácsor Balázs +36-30-363-1676 info@kacsorfogado.hu  

Nagytétényi 
Sportpálya 

1225 Budapest, 
Angeli út 64. * * * 

Sárisáp 2523 Sárisáp, 
Malom u. 3. 

Kollár Károly, 
Gurin Tibor 

+36-30-979-3204 
+36-30-442-2589 

kollarkaroly@sarisap.hu 
* 

Tungsram SC 1044 Budapest, 
Megyeri út 6. Farkas Mihály +36-70-382-2710 tungsramsc.windows@ge.com  

TÜKER 1107 Budapest, 
Zágrábi út 8. Csizmazia László +36-30-283-1012 csizmalaci@tuker.hu  

táblázat 1 A bajnokságnak helyszínt adó, felajánlott tekepályák 
* A kapcsolattartótól még nem kaptunk jóváhagyást elérhetősége publikálására (jóváhagyás után pótoljuk, és a www.karpatsport.hu oldalon 
elérhető lesz) 

Jelentkezés módja 
Kizárólag a csapat vezetője által aláírt, helyesen kitöltött jelentkezési lappal. 
A jelentkezési lap letölthető a következő linkről: 
www.karpatsport.hu/Szabadidos_teke_jelentkezesi_lap 
(2014. szeptember 8-tól elérhető) 
A jelentkezéseket egységesen a következő e-mail címre kell küldeni: 
attila.horvath@mediso.hu 

Jelentkezési határidő 
2014. szeptember 17. szerda 24:00 

A bajnokság várható kezdési időpontja 
2014. október 13. hétfő (ha a csapat-pálya egyezségek idejében megtörténnek, akkor ennél korábbi 
kezdés is kivitelezhető). 
 
Sportbaráti üdvözlettel: 
Horváth Attila – Pénzügyőr SE 
Takács György – Nagytétényi TBK 
 
Budapest, Nagytétény 2014. szeptember 6. 


