
Egyéni Pontszerző Bowling Verseny 

2022- 2. verseny 

 

Rendezés 

Verseny szervezője  Radvánszki Zsolt, Hevele Zoltán 

Verseny elnevezése Egyéni  pontszerző verseny 2022-2 

Helyszín TATABÁNYA Dual Bowling Center, 
Egység út, / DUAL telephely / 

Pályák  4 sáv  

Időpont 2022. Szeptember  03.-25.-IG 

Verseny célja Országos pontszerző 
A és B kategória 
 Versenyigazgató Radvánszki Zsolt 

Versenybírók Radvánszki Zsolt, Hevele Zoltán, 

Re-entry (újraindulás) Igen max 2x. 

 

Nevezés/jelentkezés 

Kinél Elektronikusan: a www.bowlingtournament.eu  oldalán,   
 SMS 06-30-9474990 
  

Időpontja 
2022. augusztus 19-től. 

 
Díja 

Egyéni: 5500.- Ft / fő + döntő 2500,-Ft 
Újraindulás 4500.- Ft  
2022-es Mabosz tagság nélkül +1000 Ft 

 
 
Kategória 

 
OPEN 
A és B kategória (A kategoriásnak minősűl aki a 2022-es évben 
nevezve van a bajnokságban) 
 

Versenyszámok egyéni verseny,  Női és ifi(18-évesig) hcp  8 fa/sor 
 

 

http://www.bowlingtournament.eu/


 

Díjazás:  
 

 B Kategória A Kategória  

1. helyezett           18000 Ft  40000  

2. helyezett 14000 Ft  25000  
3. helyezett 10000 Ft  15000  

4. hely 
helyezett 

- 10000   
 5. hely 

 
- ajándék  

6. hely - ajándék  
7-8. hely 
helyezett 

- ajándék ajándék 
Különdíj Legmagasabb sor 5000Ft Legjobb senior 

 

Lebonyolítás    

Selejtező 6 sorozat   

Középdöntő 9-24 fő, 4 
sorozat+50% 

selejtező 

1-8 kiemelt - 

Elődöntő 16 fő 4 sorozat, 
0-ról 

1-8 kiemelt+ 1-8 
középdöntő 

 

       
 Döntő 

 
8 fő  

     A.      1-8     2 sor     
     B.      4-5,    2 sor 
     C       2-7     2 sor 
     D       3-6     2 sor 
 
 a döntő 2 sor   

A győztesek jutnak tovább. 
A—B győztes 2 sor, 
C—D győztes  2 sor, 

 
A győztesek játszanak, az 
1-2. helyért, a vesztesek a 

3-4. helyért. 

 
Lebonyolítás:  
 
A kategória: 
 
Bemelegítés a selejtező, középdöntő, elődöntő, illetve döntő előtt pályánként 10 perc.   
A játék végig amerikai rendszerben zajlik. 3 sorozat után van pályapár váltás. 
 
A selejtezőben elért eredmény 50%-át a versenyzők magukkal viszik a középdöntőbe  
ahol további 4 sorozatot dobnak.  2 sorozat után pályapár váltás.  
A selejtezőből a legjobb 1-8 helyezett kiemelt, és egyből az elődöntőbe jut                    
A 9-24 helyezett jut a középdöntőbe. 
A középdöntőből az összesített eredmények alapján a legjobb 8 jut az elődöntőbe,és 
hozzájuk csatlakozik a 8 kiemelt. 
Az elődöntőben 4 sorozatot játszanak a játékosok 0-ról. 
A döntőbe 8 játékos jut. A bejutási sorrend alapján egyenes kieséses rendszerben  
folytatódik a verseny.1-8, 4-5, 2-7, 3-6, helyezett játszik 2 sort. A győztesek jutnak 
tovább, és újabb 2 sort dobnak, a döntőbe jutásért. A döntőben, és a 3.helyért is 
2 sort dobnak. A két sor összege alapján alakul ki a végső sorrend. 
 
 
A selejtezőben és a középdöntőben előforduló holtverseny esetén az adott szakaszban 
elért magasabb sorozat rangsorol, amennyiben az is egyenlő, akkor a következő 
magasabb sorozat stb. Döntőben utolsó frame újradobva 



 
B kategória: 
 
Bemelegítés a selejtező illetve döntő előtt pályánként 10 perc. A játék végig amerikai 
rendszerben zajlik. 3 sorozat után pályapár váltás 
 
A legjobb 8 játékos jut a döntőbe ahová a selejtezőben elért eredményeik 50% hozzák 
és még 4 sorozatot gurítanak amerikai rendszerben, 2 sorozat után pályapár váltás. 
Holtverseny esetén az adott szakaszban a magasabb sorozat dönt. 

 
 

Egyéb információ: 
A rendezőbizottság által kibocsátott startlistától eltérni nem lehet, az időpontokat a 
versenyzők egymással csak a rendező   hozzájárulásával cserélhetik el.  
 
A jelentkezési határidőn túl nevezett játékos nevezését csak abban az esetben tudjuk 
elfogadni, amennyiben bármelyik squadban szabad hely van. A jelentkezési határidőn 
belül visszamondott indulásnak következménye nincsen, az azon túlinál azonban a 
nevezési díj befizetése kötelező! 
 
Olajozás kijelölése: A versenyen 41 láb hosszúságú a 2022 OB-n használt olaj lesz 
kijelölve 
 
Rendkívüli esetekben (pl. pálya leállás, túljelentkezés) a rendező  módosíthatja a 
verseny kiírását. Az esetleges módosítások fő szempontjai: törekvés az 
esélyegyenlőség megtartására. 
 
A versenyben minden vitás kérdésben – a Versenyszabályzatnak megfelelően – a 
versenyigazgató dönt. 



 

Pálya- és időbeosztás  
minimum 4 fő jelentkezése esetén indítunk squad-ot   

 
Selejtező /6sor/ 

 
09.03. szombat 
09.03. szombat 
09.03. szombat 
09.07. szerda 
09.08. csütörtök 
09.14  szerda 
09.19  hétfő 
09.21  szerda 
09.22 csütörtök 
09.23 péntek 
 
09.24 szombat 
09.24 szombat 
09.24 szombat 
09.24 szombat 
 

 

12.00 - 14.30  8 fő 
15.30 - 18.00  8 fő 
18.30 - 21.00  8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
18.00 - 20,30   8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
18.00 - 20.30  8 fő 
 
 9.30-12.00 B kat. dontő 
12,00-14,30 8 fő 
15,00-17,30 8 fő 
18,00-20,30 8 fő 
 

Megjegyzés: 
 

 

Minden selejtező kör (squad) előtt pályakarbantartás. 

 
Középdöntő /4 sor/ 

 
 09.25. Vasárnap 
 

 
09:00– 11.00 4 sor /8 fő /17-24-
ig/ 

 
Középdöntő /4sor/ 

 
 09.25...Vasárnap 

 
11:00 – 13.00 4 sor  8 fő /9-16-
ig/ 
 
 
 

Minden középdöntős kör (squad) előtt pályakarbantartás. 

 
 Elődöntő /4 sor/ 

 

 
09.25.Vasárnap 

 
13.00 – 14.45 – 4 sor /1-8 
középdöntő/ 
14.45 – 16.30 -  4 sor /1-8 
kiemelt/ 
 

 
 

Elődöntő, döntő előtt pályakarbantartás 

 
Döntő 

 

 
09.25.vasárnap 

 
 16.30 től 
 

 
Eredményhirdetés:    vasárnap 18:00 
 

 


