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A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Teke Szövetség 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, 460-6806 

E-mail: teke@tekesport.hu; versenybizottsag@tekesport.hu 

 

2. A BAJNOKSÁG CÉLJA:  

 

Eldönteni a 2021-2022. évi Női Magyar Kupa győztesét, valamint lehetőséget adni a 

női szuperliga alacsonyabb létszámából adódó kevesebb bajnoki mérkőzés pótlására. Ennek 

értelmében a női szuperligába nevezett csapatok automatikus és térítésmentes indulási jogot 

nyernek a Női Magyar Kupa sorozatra, amennyiben vállalják az indulást. 

Az NBC Kupa indulási jogát megszerezheti a döntő legjobb helyezését elérő olyan csapata, 

amelyik a bajnokság során nem szerzett jogot valamelyik nemzetközi kupában való részvételre.  

 

3. A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÓJA:  

 

MATESZ Versenybizottsága 
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4. A BAJNOKSÁG HELYSZINE:  

 

A selejtezők sorsolás szerint, a döntő semleges helyszínen, amely a negyeddöntő 

visszavágóit megelőzően kerül kijelölésre. A selejtezők lehetnek öntött és lemezes pályákon is, 

de a döntő csak 4 vagy 6 sávos elemes pályán rendezhető meg.  

 

5. A BAJNOKSÁG IDŐPONTJA:  

 

2021. november – 2022. június között 

 

6. A BAJNOKSÁG VERSENYSZÁMAI:  

 

120 vegyes dobás. A verseny lebonyolítása a MATESZ érvényes Versenyszabályzata 

alapján történik, a versenyzők a kezdőpályájukon maximum 10 bemelegítő gurítást 

végezhetnek.  

 

7. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI:  

 

A MATESZ és a VERSENYBIZOTTSÁG döntése alapján a kevesebb Szuperligás női 

csapat nevezés miatt a női szuperligás csapatok automatikusan elindulhatnak a Magyar Kupa 

Női versenysorozatába, nevezési költség nélkül. A csapatok egészen helyosztóig játsszák a 

mérkőzéseiket, így a vesztesek is tovább játszanak. 

 

 

 

 

 

 

LEBONYOLÍTÁSI SZISZTÉMA 

 



 

 

  



 

 

8. LEBONYOLÍTÁS 

 

A csapatok a selejtezőkben 6 fővel versenyeznek a bajnoki rendszernek megfelelően, csapat-

csapat ellen, ember-ember ellen. Ezek alapján a mérkőzés eredménye lehet: 8:0, 7,5:0,5, 

7:1, 6,5:1,5, 6:2, 5,5:2,5, 5:3, 4,5:3,5, 4:4.  

Tehát kiosztásra kerül   6 egyéni pont és  

2 csapatpont a több ütött csapatfáért.  

Amennyiben a nyolc szuperligás csapatokon kívül további csapatok jelentkeznek, akkor ezen 

csapatok a 8 csapatos főtáblára jutáshoz selejtező mérkőzést játszanak abban az estben ha a 

csapatok létszáma ezt megköveteli. Amennyiben a jelentkezők száma nem éri a 4 csapatot 

akkor a Női Magyar Kupa nem kerül megrendezésre. Ebben az esetben a Bajnokság 4. 

helyezettje szerez jogot az NBC indulásra. 

 

A döntőben a csapatok 6 fővel versenyeznek. 

 

A Női Magyar Kupa a női szuperliga kieső mérkőzéseit is hivatott pótolni, ezért az azonos 

mérkőzésszám biztosítása érdekében nem egyenes kiesés, hanem egyenes továbbjutás van, a 

győztesek a győztesekkel a vesztesek a vesztesekkel játszanak a következő fordulóban.  

 

A párharcok oda-visszavágó alapján dőlnek el, az összesített eredmény alapján. Először a 

tabellapontok döntenek, ha az egyenlő, akkor a csapatpontok, ha az is egyenlő, akkor a szett 

pontok.  

Csere: 6 fős csapatok mérkőzésén 2 fő csere lehetséges.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9. A DÖNTŐ LEBONYOLÍTÁSA:  

 

A döntőben a két elődöntő győztesei játszanak az 1-2 helyért, vesztesei pedig a 3-4 

helyért, semleges pályán. 

A negyeddöntő 4 vesztese további párharcokat vívnak az 5-6 illetve a 7-8 hely 

megszerzéséért, semleges pályán. 

A 3-4 és 7-8 helyekért vívott mérkőzések kezdési időpontja: 10:00. 

Az 1-2 és 5-6 helyekért vívott mérkőzések kezdési időpontja: 14:00. 

 

A csapatok a döntőben 6 fővel versenyeznek a bajnoki rendszernek megfelelően, csapat-

csapat ellen, ember-ember ellen. Ezek alapján a mérkőzés eredménye lehet: 8:0, 7,5:0,5, 

7:1, 6,5:1,5, 6:2, 5,5:2,5, 5:3, 4,5:3,5, 4:4.  

Tehát kiosztásra kerül   6 egyéni pont és  

2 csapatpont a több ütött csapatfáért.  

 

10. NEVEZÉSI DÍJ, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:  

A NEVEZÉS DÍJTALAN 

Határidő: 2021. november. 01. 

Nevezni a MATESZ elérhetőségein lehet levélben, e-mailben. 

 

11. EGYEBEK:  

A Magyar Kupa Női bajnokságon csak azok vehetnek részt:  

 akik magyar állampolgárok (a 6 fős csapatban 2 fő idegenlégiós),  

 akik betöltötték 14. évüket, /napra/  

 érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek,  

 akik regisztrált versenyzői igazolással, érvényes versenyengedéllyel 

rendelkeznek,  

 

 

 

 



 

A 2021-2022. évi Magyar Kupa Női bajnokság döntőjében 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.  

A bajnokság döntőjének lebonyolítási és díjazási költségeit a MATESZ fedezi.  

A résztvevő versenyzők költségeit – részvételi díj, utazási, szállás, étkezési stb. költségek – a 

versenyzők, vagy egyesületeik fizetik.  

 

A beérkezett nevezések függvényében a Versenybizottság a változtatási jogot fenntartja. 

 

Budapest, 2021. 09. 25. 

MATESZ Versenybizottsága 


