
Duál Acél kupa 2020 

– versenykiírás – 

Rendezés 

Verseny szervezője Magyar Bowling Szövetség megbízásából Cool Ball FX 

Verseny elnevezése Egyéni pontszerző verseny 

Helyszín Duál Bowling Center   

Tatabánya  

Pályák 4 sáv Brunswick 

Időpont 2020.03.23-29 

Verseny célja Egyéni igazolt pontszerző és nem igazolt kategória verseny 

Versenyigazgatók Pletyák Attila, Radvánszki Zsolt 

Versenybírók A Cool Ball FX csapata 

 
Re-entry (újraindulás) Igen 

 

Nevezés/jelentkezés 

Kinél Elektronikusan: www.bowlingtournament.eu 

Telefonon: Pletyák Attila (30/226-9239) vagy Radvánszki Zsolt 

(30/947-4990) 

Időpontja 2020.03.20-ig 

Díja Selejtező: 5000 Ft/fő, Re-entry: 4000 Ft/fő, Döntő 2000 Ft/fő 

 

Re-entry kérelmek esetén, ha a squad tele van, előnyt élveznek az 

első indulók. 

Kategória A verseny igazolt kategóriában: az „Év játékosa” pontszerző 

verseny.  

A nem igazolt játékosok saját kategóriában külön díjazásra 

kerülnek, handicap-es verseny rendszerben. 

 

Versenyszámok Igazolt kategória, nem igazolt kategória 

(max. 2x jelentkezési lehetőség, – női és ifjúsági (16 év alatti) 

handicap 8 fa/sorozat, amely nem adódik össze) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díjazás: igazolt  

  

1. helyezett 30 000 Ft + kupa 

2. helyezett 20 000 Ft + kupa 

3. helyezett  10 000 Ft + kupa 
  

Díjazás: nem igazolt  

1. helyezett kupa 

2. helyezett kupa 

3. helyezett kupa 

  

Különdíjak 

kategóriától  

függetlenül 

 

Legmagasabb sor (300 –as soron felül): 5 000 Ft 

AZ ELSŐ 300-AS SOR: 10 000 FT 

 
 

Figyelem! A díjazás 50 induló játékos esetére lett megállapítva. Ettől kevesebb játékos esetén a 

díjazás arányosan csökkenni fog, több játékos esetén pedig növekedhet. 

 

Lebonyolítás   

Selejtező  6 sorozat 

Középdöntő 16 fő 4 sorozat 

Elődöntő 8 fő 2 sorozat 

Döntő 4 fő Stepladder 

 

 

 

Pálya- és időbeosztás 

Selejtező /6sor/ 2020.03.21 szombat Sq 1  9:00 óra  8 fő 

 2020.03.21 szombat Sq 2  12:00 óra  8 fő 

 2020.03.23 hétfő Sq 3  18:00 óra  8 fő 

 2020.03.25 szerda Sq 4  18:00 óra  8 fő 

 2020.03.26 csütörtök Sq 5  18:00 óra  8 fő 

 2020.03.27 péntek Sq 6  18:00 óra  8 fő 

 2020.03.28 szombat 

 

Sq 7  9:00 óra  8 fő 

Amatőr döntő: 12 óra 8 fő 4 sor 

Sq 8  14:00 óra  8 fő 

Sq 9  17:00 óra 8 fő 

A középdöntő, elődöntő és a döntő előtt pályakarbantartás. 

Nem igazolt kat. döntő 2020.03.28. szombat 12:00 

Döntők 2020.03.29. vasárnap 09:00 Középdöntő 1 

11:30 Középdöntő 2 

14:00 Elődöntő 

15:30 Döntő 

17:00 EREDMÉNYHIRDETÉS                   

 

 

 

 



 

 

 

Információk a lebonyolítás kapcsán 

 

Adott Squad csak akkor kerül megrendezésre, ha minimum 6 fő jelentkezik.  

Bemelegítés a selejtező, középdöntő, elődöntő, illetve döntő előtt játékosonként 5-5 frame. 

 

A selejtezőben a játékosok 3-3 sort teljesítenek pályapáronként, amerikai rendszerben.  

A középdöntőben és elődöntőben a játékosok 2-2 sort teljesítenek pályapáronként amerikai 

rendszerben. 

A selejtezőben a játékosok sorsolás útján kerülnek fel a pályára. A középdöntőben és 

elődöntőben a legjobb játékos sorsolással választja a pályát, a többiek hozzá képest helyezkednek 

el.  

A selejtezőből 16 játékos jut tovább a középdöntőbe, közülük minimum 3 női játékossal. 

A selejtezőben elért eredmény 50%-át a versenyzők magukkal viszik a középdöntőbe, ahol 4 

sorozatot gurítanak. 

A középdöntőből 8 igazolt játékos jut az elődöntőbe. A hozott pontszámok az elődöntő előtt 

törlésre kerülnek. 

Az elődöntőben a játékosok 1-1 sort teljesítenek pályapáronként, ahonnan a legjobb 4 játékos jut 

a döntőbe. 

A döntőben stepladder rendszerben 1-1 játékot játszanak a játékosok, 4-es csoportban, egy 

pályapáron, amerikai rendszerben, ahonnan az első és második játék után 1-1 játékos esik ki. Az 

első helyezés sorsát 2 sorozattal dönti el a legjobb 2 játékos.  

 

A selejtezőben és a középdöntőben előforduló holtverseny esetén a magasabb sorozat rangsorol, 

amennyiben az is egyenlő, akkor a következő magasabb sorozat stb. 

A döntőben a dobogós helyek holtverseny esetén roll-off (utolsó két frame újra dobva) dönti el a 

végső helyezést. 

 

Nem igazolt kategória döntő: 

 A nem igazolt játékosok a többi játékossal egyszerre játszanak, egészen a döntőkig. (azaz akár 

egy nem igazolt kategóriás játékos is megnyerheti az egész versenyt!)  

 

FONTOS: A 2020.03.28-án reggel 9,00-kor induló 7.squadból csak két legjobb amatőr juthat az 

aznapi döntőbe függetlenül a többi eredménytől. Ha 7. squadban nincs amatőr induló akkor az 

addig megtartott 1-6 squad alapján rendezzük a döntőt. 

 

A legjobb 8 egyenes kieséses rendszerben játszik az alábbi táblázat szerint európai rendszerben 

 

A mérkőzés 1.helyezett-8. helyezett 1 pálya 

B mérkőzés 3.helyezett-6. helyezett 2 pálya 

C mérkőzés 1.helyezett-8. helyezett 3 pálya 

D mérkőzés 1.helyezett-8. helyezett 4 pálya 

 

I.   A mérkőzés győztes- B mérkőzés győztes 3 pálya 

II.  C mérkőzés győztes- D mérkőzés győztes 1 pálya 

III. A mérkőzés vesztes- B mérkőzés vesztes 4 pálya 

IV. C mérkőzés vesztes- D mérkőzés vesztes 2 pálya 

 

7.-8. hely III. mérközés vesztes - IV. mérkőzés vesztes 2 sorozat  3 pálya 

5.-6. hely III. mérközés győztes - IV. mérkőzés győztes 2 sorozat 1 pálya 



3.-4. hely I. mérközés vesztes - II. mérkőzés vesztes 2 sorozat  4 pálya 

7.-8. hely I. mérközés győsztes -  II. mérkőzés győsztes 2 sorozat   2 pálya 

 

 

 

 

 

 

A legjobb 3 játékos díjazásra kerül.  

 

 

 

 

 

 



 

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! 

 

 

A versenyen alkalmazott olajminta:  

KEGEL Challenge Series - Beaten Path – 4541 (50 ul) 

http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=621  

 

 

 

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.org.hu)  

 

 

 

 

 

http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=621

