
Mesterek Tornája 2019 

- Versenykiírás - 
Rendezés 

Verseny szervezője Magyar Bowling Szövetség 

Verseny elnevezése Mesterek Tornája 

 Helyszín  Acapulco Étterem és Bowling Club 

Pályák 8 sáv Amf pálya 

Időpont 2019. február 11-17. 
Verseny célja 2018. Év Mestere cím eldöntése 

Versenyigazgató Magó András 

Versenybírók Hunyadi László 

Re-entry (újraindulás) Nem 
 

Nevezés/jelentkezés 

Kinél Elektronikusan:  (online verseny jelentkezés) 
www.bowlingtournament.eu 

Időpontja 2019. január  31-ig 

Díja selejtező: 6.500 Ft/fő 
középdöntő és döntő együtt: 4.500 Ft/fő  

Kategória 2018 – s  évben Mabosz tagsággal rendelkező játékosok részére 
Versenyszámok Női egyéni 

Férfi egyéni  
 

 

           Díjazás:   Férfi   Női  
   

1.hely 
1.  

         Kupa + 30.000 Ft 

 

Kupa + 30.000 Ft 

 2.hely 
hely 

2.  

Kupa + 20.000 Ft 
Kup 

Kupa + 20.000 Ft 
Kup 3.hely 

 
Kupa + 15.000 Ft Kupa + 15.000 Ft 

4.hely 
 

     Oklevél + 10.000 Ft 
5.hely 

 
     Oklevél +   7.000 Ft 

 
 
 
 
 
Lebonyolítás    



Selejtező Női és Férfi mezőny  6 sorozat  Amerikai rendszer 
  Középdöntő  Ffi selejtező1-24 helyezett 

 
 4 sorozat  Amerikai rendszer 

  Középdöntő  Női  selejtező 1-8.helyezett 
 

            4 sorozat + selejtező átlaga 
Amerikai rendszer 

Elődöntő Ffi középdöntő                       
1-10.helyezett  
Női középdöntő 1-6.helyezett 
        

    3 sorozat + középdöntők 
Amerikai rendszer 

       
     Döntő           

 
1-3.női, 1-4.férfi 

 
 
 

 

                                    
Stepladder 

 

 
 
Bemelegítés a selejtező, középdöntő, elődöntő és döntő előtt játékosonként 5-5 frame. 
A pályabeosztást minden körben sorsolással döntjük el! 
Lebonyolítás: 
A selejtezőben a középdöntőben és az elődöntőben a játékosok soronként egy pályapárt jobbra 
mennek. 
A döntőben a játék az 1- 4. pályákon zajlik. 
A selejtezőben elért eredmény alapján a legjobb 8 női és a legjobb 24 férfi kerül a 
középdöntőbe. 
A középdöntőbe jutott játékosok 4 sorozatot dobnak selejtező átlagához, melynek eredménye 
alapján kialakul az elődöntőbe jutott 1-6. női versenyző és az 1-10. férfi versenyző. 
Az  elődöntőben a középdöntőből hozott átlaghoz újabb 3 sorozatot dobnak a játékosok  ennek 
eredménye után a női 1-3. és a férfi 1-4. helyezettek jutnak  a döntőbe. 
A döntőbe jutott játékosok stepladder rendszerben játszanak egymás ellen a következő 
formában. 
Női játékosok: 3. helyezett játszik a 2. helyezettel 1 sorozat amerikai rendszerben,   a győztes 
játszik az 1. helyezettel ahol két sorozat összege alapján kerül ki a torna győztese. 
Férfi játékosok: 4. helyezett játszik a 3. helyezettel 1 sorozat amerikai rendszerben, győztese 
játszik a 2. helyezettel szintén amerikai rendszerben  1 sorozatot a párharc győztese játszik az 
1. helyzettel 2 sorozatot amerikai rendszerben itt is két sorozat összege alapján kerül ki a 
győztes. 
A selejtezőben a középdöntőben és az elődöntőben előforduló holtverseny esetén a verseny 
azonos szakaszában dobott magasabb sorozat rangsorol, amennyiben az is egyenlő, akkor a 
következő magasabb sorozat. 
A döntőben holtverseny esetén roll-off (utolsó két frame újra dobva). 
 
 
A verseny során a játékosok nem kategóriánként versenyeznek, hanem egységes szisztéma 
szerint külön a ffi és külön a női Mester címért. 
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Pálya- és időbeosztás 

Selejtező /6sor/ 2019. Február 11. Hétfő 
 

18:00-20:30         16 fő 
                         

          Selejtező /6sor/ 
 
 
 

2019. Február 12. Kedd 
 

18:00-20:30        16 fő 
 Selejtező /6sor/ 2019. Február 13. Szerda 18.00-20:30        16 fő 
 Tartalék Squad 

Selejtező /6sor/ 2019. Február 16. Szombat  9.00-11:45        16 fő    
Fenntartva : a 150 km-nél 
távolabbról érkező  játékosok 
részére 

      Középdöntő 1 /4 sor/ 
      Férfi 9-24. helyezett 

 

2019. Február 16. 
 

 

Szombat  12:00-15:00 
 

  
Középdöntő 2 /4 sor/ 

Női 1-8. ffi 1-8. helyezett   
2019. Február 17. 
 

Vasárnap   9:00-11.00 
  
  
 

Elődöntő /3sor/ 
Női 1-6., Ffi 1-10. 

helyezett 

2019. Február 17. 11:30-13:00 

Döntő 
stepladder Női 1-3. Ffi    

1-4. helyezett 

2019. Február 17. 13:30-15:00 

 
 
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) 
 
  
 
 
 

 


