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Tárgy: 42. VDSZ Szabadidősport Tekekupa program-javaslat

Kedves Sporttársak!

Hagyományos VDSZ kuparendezvényeink közül – különösen a résztvevői
létszám tekintetében – kiemelkedik a hivatkozott rendezvény, és természetesen
kiemelkednek a jövőbeni azonos rendezvények.
Már a 40. VDSZ Szabadidősport Tekekupa megrendezésekor is felmerült, hogy
ezen nagy létszámú verseny időtartamát – egyrészt költségcsökkentés, másrészt
valamennyi résztvevő jelenlétének elérése érdekében – rövidíteni szükséges.

- Nem szeretnénk csökkenteni a résztvevői létszámot, hiszen a verseny
céljait tekintve ezt tartjuk a legfontosabbnak. (Az egyes csoportokban
eddig is csak maximum két páros nevezését fogadtuk el!)

- Miután az utóbbi években a modern tekézésbe bekerült a SPRINT
(VILLÁM) rövidtávú versenyszám – ami a Teke-világbajnokságokon is
sikert aratott – ez felvetette ilyen rövidtávú versenyszám alkalmazását
teke szabadidősport rendezvényeinken is. (Zárójelben jegyezzük meg,
hogy mi már korábban is gondoltunk erre és már 4x21 = 84 gurításos,
majd 4x20 = 80 gurításos hármas-taroló versenyeket írtunk ki és
rendeztünk! – megelőztük korunkat!)

- MOST AZT KELL LÁTNUNK: Ez a csökkentett gurítás-szám még
mindig sok, mert ezzel is csak többnapos versenyzéssel lehetett a nagy
létszámú versenyt lebonyolítani.(A többnapos versenyzés pedig növelte a
költségeket, illetve a csapatok nem tudták a többlet-költségeket vállalni és
így nem is tudtak mindennapos jelenlétükkel igazi kupahangulatot
teremteni!)

- Úgy véljük, hogy rendezvényünk időtartama rövidítésére már csak a
gurítás-szám további csökkentése lehet a megoldás!
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JAVASLATUNK: A 42. VDSZ Szabadidősport Tekekupa versennyel
kezdődően 4x10 = 40 hármas-taroló gurítást teljesítsen minden résztvevő!
(Ez a jelenlegi időtartam felére csökkentését jelentené!) Előreláthatólag így a
már bevált program-szerinti páros-versenyeket péntek délután és szombaton
lehetne lebonyolítani, míg az egyéni döntőkre - úgy mint eddig - vasárnap
délelőtt kerülhetne sor.

MONDHATNÁNK: Még messze van 2010 augusztusa, van elég időnk a
mindannyiunk várt Kupaverseny kiírására, mégis szeretnénk az eddigi, illetve a
jövőben ezen a Kupaversenyen részt venni kívánók véleményét, állásfoglalását
tudni

2010. március 31-ig

és ezeket összegezve a többségnek megfelelő Versenykiírást készíteni.

Budapest, 20

Szíves, határidőre beérkező válaszukat várva maradunk:
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