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2020. ÉVI ORSZÁGOS FELNŐTT NŐI EGYÉNI,
SPRINT ÉS ÖSSZETETT BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:
MATESZ/ Versenyszabályzata, valamint a vonatkozó érvényes Elnökségi és Küldöttgyűlési határozatok
figyelembevételével történt.

1. A BAJNOKSÁG SZERVEZŐJE:
Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség
1146. BUDAPEST, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: /06 – 1/ 460-6805
E-mail : teke@tekesport.hu

2. A BAJNOKSÁG CÉLJA:
Eldönteni a 2020. évi Női Egyéni, Sprint és Összetett Egyéni bajnoki címeket és a további
helyezéseket.

3. A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÓJA:
Vilati Eger SE

4. A BAJNOKSÁG HELYSZINE, IDŐPONTJA:
3300 Eger, Cifrakapu út 162.
2020. május 09-10.

6. A BAJNOKSÁG VERSENYSZÁMAI:
 egyéni bajnokság
 sprint bajnokság
 összetett egyéni bajnokság

A döntőbe jutott 32 versenyző az első napon 4 sávon, 4 x 30 = 120 vegyes gurítást teljesít, amelynek
eredménye alapján kiderül, ki nyerte az egyéni bajnokságot és eldönti a másnapi sprint verseny besorolását,
melyen mind 32 versenyző jogosult részt venni. A verseny lebonyolítása a MATESZ érvényes
Versenyszabályzata alapján történik, a versenyzők a kezdőpályájukon maximum 10 bemelegítő gurítást
végezhetnek. A versenyt minden esetben négy sávon kell lebonyolítani, függetlenül attól, hogy azt négy vagy
hat sávos pályán rendezik-e.

7. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI:
A MATESZ és a VERSENYBIZOTTSÁG határozata alapján a Kelet – Nyugat Magyarországi
Felnőtt Egyéni Bajnokság helyezettjei vehetnek részt az alábbi táblázatban adott létszámmal:
Az Országos Felnőtt Egyéni, Sprint és Összetett Egyéni Bajnokságra jut:
KELET - MAGYARORSZÁGI BAJNOKSÁGRÓL:

14 fő

NYUGAT - MAGYARORSZÁGI BAJNOKSÁGRÓL:

10 fő

VÁLOGATOTTAK 8 fő
ÖSSZESEN: 32 fő
Az egyéni Kelet- és Nyugat-Magyarországi bajnokság helyezettjeit, valamint a válogatott
versenyzők adatait /helyezési szám, név, egyesület, versenyengedély szám, születési idő, eredmény (teli,
tarolás, vegyes, üres)/ tartalmazó jegyzőkönyveknek legkésőbb 2020. április 01-én 10:00 óráig - kell
beérkezni a MATESZ Versenybizottságához, amelyet a Kelet / Nyugat bajnokság rendezője küld meg.
Visszalépés esetén arról a területről tölthető fel a mezőny, amely területről a bejutott versenyző visszalépett.

8. KÖLTSÉGEK, NEVEZÉSI DÍJ:

- 8 000 Ft / fő

A bajnokság lebonyolítási és díjazási költségeit a Szervező, lebonyolító fedezi.
A résztvevő versenyzők költségeit – részvételi díj, utazási, szállás, étkezési stb. költségek – a versenyzők,
vagy egyesületeik fizetik.
Nevezési díj: 8 000,- Ft/fő, amelyet a verseny színhelyén történő kötelező bejelentkezéskor kell a
Versenybizottságnál befizetni. A benevezett és a meg nem jelent versenyzők után is meg kell fizetni a
nevezési díjat.

9. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:
A résztvevők ismeretében elkészített és valamennyi érdekeltnek megküldött rajtlistában megadottak
szerinti időben kezdődő egyéni bajnokságokon, a helyezések eldöntése elsősorban
 a versenyző által ütött több fa, ha faegyenlőség van,
 akkor a versenyző jobb tarolása, ha ez is egyenlő
 a versenyző kevesebb üresgurítás-száma, ha ez is egyenlő
 a versenyző több ütött kilences-száma számít
 ha itt is egyenlőség áll fent a Versenybizottság két azonos helyezettet hirdet ki.
Az első napi egyéni eredmény /120 vegyes gurítás/ és a sprint döntőben ütött legmagasabb eredmény
összessége adja, az Összetett Egyéni végeredményt (összetett faegyenlőség esetén az első napi 120 vegyes
gurítás eredménye a döntő).
Sprint Bajnokság: másnap 9:00-órai kezdéssel
Az /első napi/ egyéni bajnokság eredményei alapján készül el a másnapi sprint bajnokság
besorolása a Versenyszabályzatban lefektetett tematika szerint. Versenyforma: egyéni verseny kieséses
rendszerben. Minden kör egy mérkőzés, ami két szettből áll. Minden mérkőzés kezdetekor, max 10
bemelegítő gurítás engedélyezett a versenyzők részére.
Az előző napi verseny alkalmával kialakult sorrend alapján, ember – ember elleni harcban, 2x20
vegyes gurítás. /10 teli, 10 tarolás/ pályacserével.
Értékelés:
 a szett: az a sportoló, akinek több ütött fája van, kap egy pontot. Faegyenlőségnél 1 dobásos sudden
victory / balról jobbra, ha egyenlő a fa, akkor felváltva kezdenek, amíg el nem dől/
 mérkőzés győztes: aki a 2 pontot megszerezte.
 Pontegyenlőségnél: /1:1/ sudden victory következik, váltott sorrendben, 3 dobás telire – a bal oldali
pályán lévő játékos kezd. Győztes az a játékos, aki a 3 dobást követően a több fát ért el. Ha
ismételten faegyenlőség áll fenn, pályacserét hajtanak végre és újra 3 dobás, ismét a baloldali
játékos kezd. A sudden victory győztese kap egy pontot, így a végső eredmény 2 : 1 lehet.
 Figyelmeztetések: A sárga, vagy sárga-piros lapokat pályára lépésenként kell alkalmazni, vagyis
az egyéni versenyeken a teljes 120 vegyes gurításra, illetve a sprint versenyszakaszok teljes 40
vegyes gurítására és a rágurításokra (sudden victory) is.

Sprint pályabeosztások, sorrendek:
16 Közé jutás
SOR

I – I. Pálya

III – IV. Pálya

1.

29 – 4 (1.)

3 – 30 (2.)

2.

13 – 20 (3.)

19 – 14 (4.)

3.

5 – 28 (5.)

27 – 6 (6.)

4.

21 – 12 (7.)

11 – 22 (8.)

5.

9 – 24 (9.)

23 – 10 (10.)

6.

28 – 8 (11.)

7 – 26 (12.)

7.

17 – 16 (13.)

15 – 18 (14.)

8.

32 – 1 (15.)

31 – 2 (16.)

8 Közé jutás – NYOLCAD DÖNTŐ
SOR

I – I. Pálya

III – IV. Pálya

9.

2. Gy – 4. Gy (17.)

1. Gy – 3. Gy (18.)

10.

6. Gy – 8 Gy. (19.)

5. Gy – 7. Gy (20.)

11.

10. Gy – 12. Gy (21.)

9. Gy – 11. Gy (22.)

12.

14. Gy – 16. Gy (23.)

13. Gy – 15. Gy (24.)

4 Közé jutás – NEGYED DÖNTŐ
SOR

I – I. Pálya

III – IV. Pálya

13.

18. Gy – 20. GY (25.)

19. Gy – 17. Gy. (26.)

14.

22. Gy – 24. Gy (27.)

23. Gy – 21. Gy (28.)

ELŐDÖNTŐ
SOR

I – I. Pálya

III – IV. Pálya

15

28. Gy – 26. Gy (29.)

27. Gy – 25. Gy (30.)

DÖNTŐ
SOR

I – I. Pálya

16.

30. Gy – 29. Gy

Abban az esetben, ha a versenyt olyan létesítményben rendezik, melyben a II-es és a III-as pályát
oszlopsor választja el, úgy a döntőt az I-II. pálya páron kell lejátszani.
Az elődöntők vesztesei nem játszanak a III. helyért, így mindkét játékos bronzérmes.
Amennyiben a versenyző ellenfele visszalépés, sérülés, stb. miatt nem tudja teljesíteni a versenyszakaszt, a
továbbjutó versenyzőnek akkor is teljesíteni kell a 40 vegyes gurítást.

10. CÍMEK:
Az egyes versenyszámok győztesei az alábbi címeket kapják:
 2020 évi Országos Felnőtt Női Egyéni Bajnokság I. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Egyéni Bajnokság II. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Egyéni Bajnokság III. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Sprint Bajnokság I. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Sprint Bajnokság II. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Sprint Bajnokság III. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Összetett Egyéni Bajnokság I. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Összetett Egyéni Bajnokság II. helyezettje
 2020. évi Országos Felnőtt Női Összetett Egyéni Bajnokság III. helyezettje

11. DÍJAZÁS:
A bajnokságok győztesei és helyezettjei az alábbi díjazásban részesülnek:
1. helyezettek Aranyérem + Kupa + Oklevél
2. helyezettek Ezüstérem + Kupa + Oklevél
3. helyezettek Bronzérem + Kupa + Oklevél

12. EGYEBEK:
A Magyar Felnőtt Női Egyéni, Sprint és Összetett Egyéni bajnokságon csak azok vehetnek részt:
 akik magyar állampolgárok,
 akik betöltötték 18. évüket, /napra/
 érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek
 akik regisztrált versenyzői igazolással, érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek,
 akik külföldön regisztrált versenyzői igazolással, érvényes sportorvosi igazolással, valamint
érvényes MATESZ-Versenyzési engedéllyel – amit egyesületen kívüli versenyzőként kaphatnak
meg – rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS:
A külföldön játszó magyar állampolgárságú versenyzők /a válogatott versenyzők kivételével/
kötelesek a lakóhelyük szerinti területi selejtezőkön indulni, ahonnan eredményük alapján juthatnak tovább.
A pályára lépésre kisorsolt időpont előtt félórával jelentkeztek a verseny színhelyén, a Versenybizottságnál.
A 2020. évi Magyar Felnőtt Női egyéni, sprint és összetett egyéni bajnokságon minden vitás
esetben, illetve óvásnál a Versenybizottság a helyszínen végérvényesen dönt, fellebbezésnek nincs helye.
Óvást csak akkor tárgyal a Versenybíróság, ha az óvási díjat – 5 000.- Ft-ot - a helyszínen befizették. Az
óvási díjat, amennyiben a Versenybizottság az óvásnak helyt ad, azonnal visszafizetik.

Budapest, 2019. december 20.
MATESZ Versenybizottsága

