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2019. ÉVI 

BOWLING FELNŐTT NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁG 

SZUPERLIGA ÉS NBI VERSENYKIÍRÁSA 

 

 

A Csapatbajnokság célja: 

− a sportág honi versenyzőinek folyamatos évközi versenyeztetése; 

− a bowlingsport népszerűsítése, fejlesztése; 

− a legjobb klubcsapat kiválasztása, a bajnoki cím megszerzése 

 

A Csapatbajnokság résztvevői: 

Azon sportegyesületek csapatai, amelyek: 

− tagjai a MABOSZ-nak; 

− a nevezési díjat határidőre befizetik a MABOSZ-nak; 

− a nevezési feltételeket (ld. később) határidőre maradéktalanul teljesítik; 

− a versenykiírásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják. 

 

A Csapatbajnokság rendezője: 

A Magyar Bowling és Teke Szövetség Bowling Szakági Szövetség 

A Csapatbajnokság osztályai: 

A Csapatbajnokság két osztályban kerül megrendezésre: Szuperliga és NB1 

 

Szuperliga 

 

A Szuperligában 8 csapat kap játékjogot:  

Pin Devils,  Sopron BC,  Sziget-Flexoline;  Glow B, Cool Ball, Cool Ball Fx,  Old Glow,  

Sziget BC 300 

A Szuperligában induló csapatok az alábbi pályák közül jelölhetnek meg hazai pályát: 

• Acapulco Bowling Klub Budapest X. Ker. Bányató - Tavas utca 

• FIVEX Bowling Centerben, Székesfehérvár Palotai út 6 

• Pearl Harbor Bowling és Étterem, Budapest, III. Ker. Bécsi út 136 (Stop Shop) 

• Sopron ALL STAR Bowling, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. (Sportcentrum) 

• Vértesszőlős, 
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A csapatok választanak hazai pályát a lehetőségek közül. Így amikor ők a hazai csapat, az adott 

meccs, a hazai csapat által választott pályán kerül lebonyolításra. A tavaszi fordulók után, lehetőség 

van a hazai pályát megváltoztatni, de ezt az igényt 2019.08.01.-ig be kell jelenteni az Elnökség felé 

írásban, az iroda@mabosz.com  email címen.  

A Bajnokságban használható Olajmintákra/pályánként min. 3 féle mintára a technikai bizottság tesz   

javaslatot az elnökség felé amit elfogadása után, amiből a hazai csapat választhatja meg, melyiken 

akarja a mérkőzését lejátszani. Az olajminták a http://mabosz.com honlapon lesznek  

megtalálhatóak. 

 

NB1 

Cívis Bowling Team, Glow A, HungaroControl SE,  

Acapulco Bowling Bears, Denso Székesfehérvár, Gold Bulls Debrecen,  

PingWin’s BA, Siketek Sport Club 

Az NB1 meccseit a Szuperligánál említett pályákon kívül olyan pályákon lehet megtartani, ahol van 

tisztító-olajozó gép, illetve minimum 4 pályával rendelkezik.  

Elfogadható zsinóros pálya is, de kérjük a csapatokat, hogy előzetes egyeztetés céljából keressék 

meg az elnökséget, amennyiben zsinóros pályát választanak. 

Az NB1-ben induló csapatok az alábbi pályák közül jelöltek meg hazai pályát: 

• Acapulco Bowling Klub Budapest X. ker Bányató - Tavas ut 

• Pearl Harbor Bowling és Étterem, Budapest, III ker Bécsi út 136 (Stop Shop) 

• Cool-Ball Bowling Club és Étterem, Vértesszőlős, Valusek út 12      

• Tiszaújváros, Angyal Bowling KLUB 

      ..    Székesfehérvár 

      ..    Vértesszőlős 

 

A hazai pályák kiválasztása után az Elnökség egyeztet a pályák üzemeltetőivel, hogy a megfelelő 

műszaki és egyéb feltételek (pl.: személyzet, pálya karbantartás) biztosítását tudják-e vállalni. Ha a 

feltételek megfelelőek, akkor a konkrét fordulóra történő pályafoglalásról, annak díjszabásáról az 

előző évek gyakorlatának megfelelően a hazai csapatnak kell megállapodnia a pálya 

üzemeltetőjével. 

A csapatok választanak hazai pályát a lehetőségek közül. Így amikor ők a hazai csapat, az adott 

meccs, a hazai csapat által választott pályán kerül lebonyolításra. A tavaszi fordulók után, lehetőség 

van a hazai pályát megváltoztatni, de ezt az igényt 2019.08.01.-ig be kell jelenteni az Elnökség felé 

írásban, az iroda@mabosz.com email címen.  

A Bajnokságban használható Olajmintákra a technikai bizottság  tesz javaslatot az elnökség felé 

amit az elnökség felé amit elfogadása után, amiből a hazai csapat választhatja meg, melyiken akarja 

a mérkőzését lejátszani. Az olajminták a http://mabosz.com honlapon megtalálhatóak. 
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A fordulók tervezett időpontjai:   

 

A versenynaptárban található. 

Nevezés után részletes időpontok közé tétele: 2019.01.10. 

 

Egy mérkőzés ideje, kb.:  2,5 óra, bemelegítés 10 perc vagy pályánként egy sor  

A mérkőzések javasolt kezdési időpontja, hétvégén, minimum, 09:00 órától, 

Igény esetén, és amennyiben a két érintett csapat megegyezik, lehetőség van, hogy egy napon két 

mérkőzést játszanak le a csapatok, vagy lehetőség van hétköznap is játszani. 

 

Ezzel elsősorban a vidéki csapatoknak kívánunk segíteni, de természetesen minden csapat élhet a 

lehetőséggel, ha megegyezik az ellenfél csapatával, és a pálya üzemeltetőivel. 

Amennyiben a két csapat megegyezett a mérkőzés időpontjában,  ezt a szándékot le kell jelenteni az 

iroda@mabosz.com címre, és azt is, hogy a pályafoglalás, rendben megtörtént. 

 

 

A  mérkőzéseket, elsősorban a kiírt  bajnoki  forduló időpontjában kérnénk lejátszani. Fordulókat 

előre hozni lehetséges, de a kiírt  fordulót halasztani lehetséges de kiírásban szereplő megadott  

időponttól számítva  10 naptári napon belül  a csapatok kötelesek  egymással  lejátszani a 

mérkőzést. 

 

 

Forduló halasztása: rendkívüli okból két fordulót elhalasztani lehetséges (előbb említett 10 napos 

engedélyen felül) egy félévben belül. Az elhalasztott fordulókat a csapatoknak a tavaszi félév vagy 

őszi félév végéig kötelesek lejátszani. Abban az esetben ha az elhalasztott mérkőzés vagy 

mérkőzésekre nem kerül sor megadott félévben büntetés jár – bajnoki pont levonást von maga után 

mindkét csapattól. 

Szuperliga: 

Bajnokság kezdete: 2019.03.03. 

Bajnokság befejezése: 2019.10. 30. 

Tavaszi félév: 2019.03.01. – 2019.06.05. 

Őszi félév: 2019.08.18. – 2019.10. 30.  

NB 1: 

Bajnokság kezdete: 2019.03.03. 

Bajnokság befejezése: 2019.10. 30. 

Tavaszi félév: 2019.03.03. – 2019.06.30 

Őszi félév: 2019.08.16. – 2019.10.30. 

Elsődleges szempont, hogy a mérkőzések meg legyenek tartva. 
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A csapatbajnokság lebonyolítása: Szuperliga, NB 1 

A mérkőzéseket az egyéni  meccsek lebonyolításával kezdjük. Megszerezhető pontok:  16. 

A második szakaszban a páros mérkőzésekre kerül  sor.   Megszerezhető pontok: 8. 

 

Egy mérkőzés lebonyolítása mindkét bajnokságban az egyéni meccsek az elsők 

• egyéni meccsek – minden játékos a másik csapat minden játékosával egy-egy sorozatot 

játszik, aki többet dob aktuális ellenfelénél, az 1 pontot szerez csapatának, döntetlen esetén 

0,5 pontot 

• egyéni meccseket követően a páros meccsek – mindkét csapat 2-2 párost alkot, minden 

páros játszik egy mérkőzést a másik csapat mindkét párosával. Meccsenként egy adott pár, a 

2 játékos által ledobott 2 sorozat összeredményét veti össze az ellenfél párjának 

összeredményével. A győztes páros 2 pontot szerez csapatának, döntetlen esetén 1-1 pontot. 

A pontok összesítése után a több pontot elért csapat a győztes, amely csapat 3 bajnoki pontot kap. 

Döntetlen eseten a jobb faeredménnyel zárt csapat 2 bajnoki pontot, míg a másik csapat 1 bajnoki 

pontot kap.  

Amennyiben a csapatok azonos fát értek el, ez esetben 1,5 bajnoki pontot kap mindkét csapat. 

 Az egyéni mérkőzések, európai, a páros mérkőzések, amerikai - framenként váltott pálya - 

rendszerben kerülnek lebonyolításra. A meccslap szerint. 

A Bajnokság értékelése a Szuperrliga és NB 1   esetében. 

- a csapatok a megszerzett bajnoki pontok alapján lesznek rangsorolva. 

- azonos pontszám esetén a bajnokság alatt elért pontarány számit 

- legvégül a dobott összes fa eredménye rangsorol 

Csapatok összeállítása mindkét osztályban : 

• 4 fős csapatok 

• a csapatokban női játékos nevezése KÖTELEZŐ, szerepeltetésük  sor mennyiséghez van 

kötve, mindkét félévben minimálisan  6 sort kötelesek gurítani. Azok csapatok ahol női 

játékos kiírt félévenkénti minimális 6 sort nem teljesíti abban az esetben félévenként 1,5 

bajnoki büntetőpont kerül levonásra érintett csapat 

• a női és az ifjúsági korú játékosok sorozatonként 8 fa handicap pontot kapnak (ifjúsági 

játékosnak számít az, aki 2001. február 1. után született) 

• egy csapatban tetszőleges számú külföldi versenyző nevezhető (külföldi az a játékos, akinek 

nincs magyar személyi igazolványa vagy magyar útlevele); a mérkőzések során egy 

csapatban egyszerre azonban csak egy  külföldi versenyző lehet pályán; 

• A játékosok a bajnokságban saját felelősségükre vesznek részt. 

Cserék: 

A mérkőzés során egy csapaton belül bárki le- és becserélhető, amennyiben a csapat a bajnokságba 

benevezte az adott játékost, illetve más csapatban még nem lépett pályára. Az egyéni- és a páros 

mérkőzések során ugyanazon csapatbéli ellenfél ellen a lecserélt játékos viszont már nem cserélhető 

vissza. 
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A fordulók beosztását, párosítását, a mérkőzéslapokat a Szövetség készíti el online felületen és 

írásos formában. 

Az adott mérkőzésen a mérkőzéslapok vezetése a sorsolás szerint „hazai“ csapat feladata. 

A mérkőzéslapot vezető csapatoknak a mérkőzés lejátszását,  követő 48 órán belül  elektronikus 

formában a Szövetség irodájába el kell juttatniuk. Ezen kötelezettség elmulasztása alkalmanként 1 

bajnoki pont levonásával jár!  

 

A nevezések módja, ideje, díja és feltételei 

A nevezéseket írásban kell leadni a Szövetség e-mail címére: iroda@mabosz.com 

Adatok: 

A nevezésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia a mellékelt formanyomtatvány (ok) alapján: 

• a csapat nevét; 

• amennyiben a csapat neve megváltozott, annak a csapatnak a nevét, amelynek az előző 

Csapatbajnokságban elért helyezése szerinti rangsorolást kéri az egyesület; 

• az egyesület megnevezését, melyhez a csapat tartozik; 

• az egyesület bankszámlaszámát; 

• a csapattagok teljes névsorát (név, szül. hely, dátum, anyja neve, külföldi játékos esetén 

állampolgársága(i), játékos saját kezű aláírása, mellyel elfogadja, hogy ezen csapat 

színeiben nevezték a bajnokságra).  

• a csapatkapitány elérhetőségét (tel., e-mail). 

• Nevezési határidő: 2019. február 08. 24:00 óra 

Nevezési díj: 40 000 Ft/csapat   

 

 

Részvételi költség:  

A mérkőzést, a hazai csapat fizeti. 

A nevezési díjat átutalással lehet megtenni a Szövetség számlájára a nevezési határidő lejártáig. Az 

átutalási szándékot szíveskedjen mindenki jelezni. 

Egyéb fizetési igényt írásban kérjük jelezni. 

A MABOSZ bankszámlaszáma: 16200010-10082933 

Feltételek: 

A nevezés akkor érvényes, ha a csapat határidőre: 

• a fenti adatokat megadta, 

•  az alább felsorolt iratokat csatolta 

• a MABOSZ felé az éves egyesületi tagdíjat befizette (25 000 Ft/év) 

• a benevezett játékosok MABOSZ egyéni tagdíját befizette (12 000 Ft/év) 

• A bajnokságba a nevezési díjat minden elindított csapat után befizette 

Olyan egyesület, illetve játékos nevezését, akinek rendezetlen tartozása van a MABOSZ felé, az 

irodavezető köteles mindaddig elutasítani és az érintett egyesületet, játékost erről írásban értesíteni, 

amíg a tartozást az egyesület, játékos nem rendezi. 
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A nevezésekhez csatolni kell az alábbi iratok közül valamelyiket: 

• az egyesület vagy sportvállalkozás cégbírósági bejegyzéséről szóló, papírt,  

• amennyiben a bejegyzés folyamatban van, akkor a benyújtott bejegyzési kérelem 

cégbírósági átvételét igazoló, hat hónapnál nem régebbi okmány; 

 

Játékjogosultság, átigazolás, igazolás 

A Csapatbajnokságban minden egyesület csak olyan játékost szerepeltethet, 

• aki az egyesület tagja,  

• az éves egyéni MABOSZ tagsági díja befizetésre került,  

• nevezését a mérkőzés előtt legalább egy héttel a MABOSZ irodavezetőjénél írásban leadták, 

s azt az irodavezető elfogadta.  

A bajnoki idényben – mely a nevezési határidő lejártától a bajnokság utolsó mérkőzésig tart – a 

Csapatbajnokságba benevezett egyesületek közötti átigazolásra a nevezési határidő lejárta után csak 

abban az esetben van lehetőség, ha az átigazolni szándékozó játékos az eredeti csapatában egy 

alkalommal sem lépett pályára. Már pályára lépett játékost is lehet átigazolni a bajnokság teljes 

időtartama alatt, azonban azonos osztályú csapatokból nem. (NB1-ből Szuperligába és 

Szuperligából NB1-be lehet) A Csapatbajnokság közben olyan játékost, aki a nevezési határidő 

lejárta után és az azóta eltelt időszakban egyetlen, a Csapatbajnokságba nevezett csapatnak sem volt 

benevezett játékosa, bármikor lehet igazolni.  

Az átigazolási időszak  a bajnokság utolsó mérkőzésének befejezésétől a következő CSB nevezési 

határ idejéig.  

 

 

 

A csapatverseny díjazása (Szuperligában és NBI-ben is): 

1. hely:  serleg, érem és oklevél/fő 

továbbá térítésmentes indulási lehetőség a 2020-es bajnoki évadban 

2. hely:  serleg, érem és oklevél/fő 

3. hely:  serleg, érem és oklevél/fő 

 

Óvás rendje, módja: 

A mérkőzéssel kapcsolatos panaszt és a csapatkapitányok álláspontját, írásos formában rögzíteni 

kell, a Szövetségnek el kell juttatni. 

Az óvás határideje a mérkőzést követő naptári nap éjfél. Az óvás díja 10 000 Ft, amely összeget 

készpénzben az óvást benyújtó csapat képviselőjének kell magával vinnie a meghallgatásra. 

Amennyiben az óvásnak végső fokon helyt adnak az illetékes szervek, az óvási díj visszafizetésre 

kerül. 

Az óvási ügyek elbírálója a MABOSZ elnöksége. A meghallgatás helyszínét az Elnökség jelöli ki, 

időpontja mindenképpen még a következő forduló előtt. 
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Következő évi bajnokságra vonatkozó döntések : 

A 2020 -es évi bajnokságban, továbbra is 2 vagy 3 osztály indulása van tervbe véve.  

A Szuperligát 8 csapat, az NB1-ben a benevezett csapatok létszáma alapján döntünk a csoportok 

beosztásáról. 

További csapatok bevonása a versenyrendszerünkbe, akár új osztály bevezetésével is. 

 A 2019-os bajnokság alapján: 

- a Szuperliga 7. helyén, és az NB1 2. helyén végzett csapat megmérkőzik egymással, a 

Szuperligás szereplésért. 

-  Az osztályozó két mérkőzésig tart, egy oda és egy visszavágóból 

     A tovább jutó csapat az, amelyik a 2 mérkőzésen több pontot gyűjt 

                       pontegyenlőség esetén  

▪ meccs arány, döntetlen meccsarány esetén 

▪ a több dobott fa, dobott fa egyenlőség esetén 

▪ az idegenben dobott több fa 

Az osztályozó költségét a csapatok fizetik 

 

• a Szuperliga. 8. helyezettje kiesik, és az NB1 1. helyezettje feljut a Szuperligába 

 

 

Dopping: 

A Magyarországon érvényes jogszabályoknak és a nemzetközi sportszervezetek előírásainak 

megfelelően a MABOSZ elnökségének határozata alapján az erre kijelölt személyek bármely 

mérkőzésen szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik a versenyzőket. A sporttársak figyelmét felhívjuk, 

hogy a témában irányadó dokumentum a 99/2001. (VI.20.) Korm. rendelet a doppingellenes 

tevékenység szabályairól. E rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a tiltott készítmények és 

módszerek listáját. 

 

Egyéb szabályok: 

• vitás esetekben, illetve ezen Versenykiírással, vagy a versenysorozat lebonyolításával 

kapcsolatban felmerült kérdésekben, kérésekben a MABOSZ Elnökségéhez lehet írásban 

jelezni.  

• bemelegítésre minden mérkőzésen a kezdéskor áll 15 perc minden csapat rendelkezésére. 

Csere esetén mindkét pályán 2-2 frame áll a játékos rendelkezésére – egyszer lehetséges 

• Amennyiben egy csapat (játékos) késik, az ellenfél csapata (játékosa) megkezdi a 

bemelegítést, majd a játékot, és amikor megérkezik a késő csapat (játékos) akkor az 

bemelegítés nélkül beszáll a játékba a már játékban lévő csapat első játékosának következő 

frame-jénél. Amennyiben egy csapat (játékos) nem érkezik meg, az ellene játszó csapat 

megkapja a győzelemért járó ponto(ka)t  

• Pályakarbantartás: mindkét osztályban csak a mérkőzés kezdete előtt;  
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• bármely pályán csak a fekvő vagy a vályúban lévő bábut lehet eldőlt bábuként értékelni, az 

eredményt szükség esetén ezek tényleges számára kell korrigálni, s ha még van ebben a 

frame-ben gurítása a versenyzőnek, akkor az érvénytelenül megadott bábu(ka)t (is) vissza 

kell állítani eredeti pozíciójukba, s a versenyzőnek gurítania kell a megmaradt állásra; 

• a gép által ledöntött bábuk nem számítanak eldőlt bábunak, ezért az eredményt szükség 

esetén korrigálni kell a gép által ledöntött bábu(k) számával és ha még van ebben a frame-

ben gurítása a versenyzőnek, akkor ezen bábu(ka)t vissza kell állítani arra a pozícióra, amit a 

gép mutat, vagy ha a gép nem mutatja, akkor abba a pozícóba, ahonnan a gép ledöntötte 

az(oka)t; 

• amennyiben a bábuállító automata valamilyen ok miatt nem tudja felvenni a bábu(ka)t (pl. 

állva marad, de odébb csúszik a bábu), akkor arra az állásra kell gurítani, amit a gép 

visszaad; 

• amennyiben a bábuállító automata valamilyen ok miatt nem tudja a pályáról eltávolítani a 

fekvő bábu(ka)t, akkor a gurítás előtt kézzel el kell távolítani azokat, s csak ezután szabad az 

álló bábukra gurítani; 

• amennyiben a bábu odébb csúszik, de a gép fel tudja venni, akkor a gép által visszaadott 

állásra kell gurítani; 

• minden játékosnak – saját érdekében – kötelessége figyelni ellenfele gurításának eredményét 

is, hogy a fent említett pontoknak meg tudjon felelni; 

 

 

 

 

1. Minden, a fordulóra benevezett játékosnak, a forduló teljes időtartama alatt szigorúan 

TILOS az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás. Ezen szabály megszegése esetén 2 bajnoki 

pont levonásával büntetjük az érintett csapatot. 

 

 

 

2. Öltözet: Minden csapatbajnokin egységes felső ruházat viselése kötelező. Férfi alsó ruházat 

kötelező a hosszú nadrág, kimondottan sötét színben (sötétkék, fekete) pantalló hatású. 

Farmer, trénig nadrág nem megengedett. Rövid nadrág engedélyezett szintén sötét színben 

(sötétkék, fekete) melynek normál szabású. Ruházati szabály megszegése esetét a 

meccslapra megjegyzés rovatban szükséges jelezni elnökség részére. Az öltözeti szabály 

megszegése esetén előszőr figyelmeztetésben részesül az érintett csapat, következő esetben 

vagy esetekben 1 bajnoki pont levonásával büntetjük az érintett csapatot. 
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Kérünk mindenkit, hogy a fordulók alkalmával tartózkodjanak a 

pályákon az otthonról hozott ételek-italok fogyasztásától! 

 

• a csapatkapitány pályára lépés előtt jogosult ellenőrizni az ellenfél játékosainak valamilyen 

fényképes igazolványát és összehasonlítani adataikat a kiadott nevezési listával; 

• a Szövetség fenntartja a jogot, hogy jelen Versenykiírástól rendkívüli vagy különösen 

indokolt esetben, egyedi döntés alapján – a MABOSZ és az World Bowling vonatkozó 

szabályzatainak betartásával – eltérjen; 

• az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos Sporttörvény, a MABOSZ Elnökségének 

döntései, határozatai, valamint a MABOSZ és az World Bowling, vonatkozó szabályzatai a 

mérvadóak. 
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