
AMF selejtező 

- Versenykiírás - 
Rendezés 

Verseny szervezője Magyar Bowling és Teke Szövetség Bowling Szakági 
Szövetsége 

Verseny elnevezése AMF válogató 

Helyszín Pearl Harbor Étterem,Bowling és Bár 
Budapest 1032 
Bécsi út 136. 

Pályák 8 sáv Brunswick 

Időpont 2019.05.09.-12. 
Verseny célja A 2019-as Bowling AMF világkupára kiutazó játékosok 

kiválasztása (helyszín: Inodonesia, Palembang ) és a  verseny 
egyéni pontszerző a mesterek tornájára. (1,5 x) 
 
 
 
 
 

Versenyigazgató Magó András 

Versenybírók Skobrics Zoltán, Hunyadi László 

Re-entry (újraindulás) Nem 
 

Nevezés/jelentkezés 

Kinél Elektronikusan:  
https://www.bowlingtournament.eu/ 
 

Figyelem! A játékosok nevezését egyesületi nevezésnek tekintjük. 
A számlát is az egyesületek nevére fogjuk kiállítani. A nevezési 
határidőn túli visszalépéseket nem áll módunkban elfogadni, 
azokat ki fogjuk számlázni az egyesületek felé! 

Időpontja 2019. 04.12.-05.03. 

Díja Selejtező: 8000 Ft 
Továbbjutás esetén: 4500 Ft 

Kategória A verseny Mabosz tagsággal rendelkező játékosok részére kerül 
megrendezésre. 

Versenyszámok egyéni, –  ifjúsági(16 év alatti), handicap 8 fa/sorozat) 
 

 

* Díjazás  
 Férfi  Női  

1. helyezett 25000 25000 
 

 
2. helyezett 18000 18000  
3. helyezett 12500 12500    

    
Különdíj Legmagasabb sorozat: 5000 Ft 

 



 
 
 
 
 
 
 
Lebonyolítás Férfi Női  
Selejtező   6 sorozat 
Középdöntő  selejtező1-11 

helyezett 
selejtező 1-5 

helyezett 
4  sorozat + selejtező átlag 

Elődöntő  középdöntő 1-5  középdöntő  1-3  4 sorozat+középdöntő 
Döntő   elődöntő 1-3 elődöntő  1-2 3 sorozat 0-ról 
 
 
Bemelegítés a selejtező, középdöntő illetve döntő előtt játékosonként 5-5 frame. 
 
Lebonyolítás:  
A versenyen a játékosok  egy pálya páron játszanak,  amerikai rendszerben(váltott pálya) 
és soronként egy pályapárt jobbra mennek. 
 
A selejtezőben elért eredmény átlagát-t a versenyzők magukkal viszik a középdöntőbe és még 
négy  sorozatot dobnak.  
Az elődöntőbe a játékosok a középdöntőből hozott eredményüket magukkal hozzák és még   
négy sorozatot dobnak.  
A döntőben a játékosok három sorozatot dobnak 0-ról.  
Holtverseny esetén a verseny azonos szakaszában dobott magasabb sorozat rangsorol, 
amennyiben az is egyenlő, akkor a következő magasabb sorozat stb. 
A döntőben holtverseny esetén roll-off(1-1 dobás) 
 
Figyelem:A verseny ideje alatt csak az ott vásárolt étel és ital fogyasztható! 
Ez alól csak a jelöletlen palackból(kulacs) fogyasztott ital kivétel. 
Ruházat: A csapatbajnokságon előírt öltözet viselete kötelező! 
Lassú bowling:Sorozatonként kettő frame elmaradás lehetséges!Ezt meghaladó játékost 
a versenyigazgató szankcionálni fogja! 
 

 
 
Pálya és időbeosztás:   

2019.05.09. 18:00 – 20:30 
 

 selejtező1  

6 sorozat 
 

16 fő 
  

2019.05.11. 10:00 – 12:45  
 

selejtező2 

6 sorozat 
 

16 fő    
 

2019.05.11. 13:00 – 15:45 
 
              Selejtező3 

                  6 sorozat 
 
 

16 fő 
150 km-nél távolabbról 
érkező játékosok részére 
fenntartva 
 



2019.05.12. 10:00 
középdöntő 

                 4 sorozat 5 Női versenyző 
11 Férfi versenyző 

 2019.05.12. 12:15 
elődöntő 

                 4 sorozat 3 Női versenyző 
5 Férfi versenyző 

2019.05.12.14:00 
döntő 

                 3 sorozat 2 Női versenyző 
3 Férfi versenyző 

 
 
 
 
 
 
 
Egyéb információ 
A rendezőbizottság által kibocsátott startlistától eltérni nem lehet, az időpontokat a versenyzők 
egymással csak a rendezőbizottság hozzájárulásával cserélhetik el.  
A nevezési határidőn belül jelentkező játékosoknak a rendezőség köteles indulási lehetőséget 
biztosítani, akár a pénteki tartalékidőpont megnyitásával is. 
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 alkalmazott olajmintát a MABOSZ honlapján a versenyt 
megelőzően 3 nappal közreadjuk. 
 
Rendkívüli esetekben (pl. pálya leállás, túljelentkezés) a rendező – a Versenyszabályzatban 
foglaltaknak megfelelően – módosíthatja a verseny kiírását. Az esetleges módosítások fő 
szempontjai: törekvés az esélyegyenlőség megtartására, illetve a pálya bérleti időszakának 
betartása. 
 
A versenyben minden vitás kérdésben – a Versenyszabályzatnak megfelelően – a 
versenyigazgató dönt, mindenféle reklamációnak kizárólag írásban, a Versenyszabályzatban 
leírtak szerint van helye. A versennyel kapcsolatos óvásokat a rendező bírálja el, a fegyelmi 
óvásokat a versenyigazgató átadja a fegyelmi bizottság részére. 
 
Bármilyen további információ: lásd Versenyszabályzat  (www.mabosz.com)  

 
 


