XII. HIVATAL KUPA
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK, HIVATALOK,
ÖNKORMÁNYZATOK
BOWLINGVERSENYÉNEK KIÍRÁSA
Az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület
államigazgatási szervek, hivatalok, önkormányzatok számára
amatőr egyéni és csapat bowling versenyt szervez
az ATTE BOWLING CENTRUMBAN lévő 4 sávos bowling pályán.

A verseny célja:

hivatalok, állami intézmények munkatársai számára kikapcsolódási, játék
és szervezett játék lehetőség biztosítása, a bowling sportág
népszerűsítése.

A verseny helye:

ATTE BOWLING CENTRUM
Budapest XIII. kerület, Újpalotai út 13.
(Újpalotai úti Sporttelep)

Selejtező időpontjai: 2019. március 05. (kedd)
2019. március 06. (szerda)
2019. március 07. (csütörtök)
Mind a három napon 17:00, 18:45, illetve 20:30 órás kezdés közül
választhatnak a nevezők, a még szabad helyek figyelembevétele
mellett.
Döntő időpontja:

2019. március 19. (kedd) 18:00 órától

Versenyszámok:

Csapatverseny: 5 fő (ebből minimum 1 hölgy),
ezen belül női, illetve férfi egyéni bowling verseny

Nevezés:

2019. február 27. (szerda) 16 óráig
az ATTE e-mail címén: iroda@atte.hu
A nevezések alapján előzetesen egyeztetjük a csapatok idő- és
pályabeosztását. Nem kell előzetesen megadni a játékosok nevét.
Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj:

Selejtezőben:
o
o
o

20.000 Ft / csapat, mely összeg tartalmazza:
Az 5 fős csapatnak a selejtezőben egy alkalomra szóló 2 sorozatnyi
gurítását.
A selejtező napon 10 darab szendvicset, és 5 ezer Forint értékű
italfogyasztási lehetőséget a bowling pálya büféjében.
A döntőbe jutó egyéni versenyzők 1 sorozatnyi gurítását.

A verseny szervezője az Angyalföldi TTE.

Döntőben:
o

5.000 Ft / csapat, mely összeg tartalmazza:
A döntőbe jutó csapat 1 sorozatnyi gurítását.

Nevezési díj fizetése: készpénzzel, bankkártyás fizetéssel, vagy maximum március 18-ig történő
banki átutalással.
Díjkiosztás:

A döntő napján 2215 órakor

Díjazás:

Bowling egyéni:
Bowling csapat:

I-III. plakett + oklevél + 1 órás pályabérlet
I.
serleg + oklevél + 3 órás pályabérlet
II.
serleg + oklevél + 2 órás pályabérlet
III. serleg + oklevél + 2 órás pályabérlet
A selejtező napok utolsó helyezett csapata
citromtortát kap.

A verseny lebonyolítása:
Selejtező:
- A csapatok kötelesek az előre egyeztetett időpontban a helyszínen teljes létszámmal megjelenni.
- Minden csapat játékosonként 3 frame, illetve maximum 10 perc bemelegítési időt vehet igénybe az 1.
sorozata előtt. 2. sorozat előtt már nincs gyakorlási lehetőség.
- Az 5 fős csapat az adott sorozatát egy pályán, egymást követően felváltva gurítja le.
- Az első sorozat befejezését követően egyből, gyakorlás nélkül a pályapáron (másik sávon) folytatja a
játékot a csapat.
- Egy játékos 2 sorozatot hajt végre.
- A selejtezőben a csapatok, a női, és férfi játékosok sorrendjét a két sorozatban elért eredmények
összege határozza meg.
- A verseny helyezéseinek eldöntésénél a több találatot vesszük figyelembe.
Azonos eredmény elérése esetén a több strike gurítás dönt, ha az is azonos, a több spare dobás számít.
- A csapatversenynél a csapatban szereplő 5 fő összeredményét vesszük figyelembe.
- A csapatban szereplő minden női játékos eredményéhez sorozatonként fejenként 15 pontot
hozzáadunk.
- A selejtezőben elért eredmény alapján a három versenynapot összevetve az 1-12. helyezett női és
férfi egyéni versenyzők, valamint csapatok jutnak be a március 19-én sorra kerülő döntőbe.
Döntő:
- A döntőben 18:00 órától a nők, 18:30 órától a férfiak dobnak 1 sorozatot.
- A döntőbe jutott 12 csapat közül 4-4-4 dob 19, majd 20, és legvégül 21 órától 1 sorozatot.
- Az egyéni, és a csapatverseny végső eredményének eldöntésénél a selejtezőben és a döntőben elért
3 sorozat összegét vesszük figyelembe.
- A csapatban szereplő minden női játékos eredményéhez sorozatonként fejenként 15 pontot
hozzáadunk.
- A döntőbe jutott csapatoknál, a selejtezőhöz képest maximum 1 játékost lehet cserélni.

A verseny szervezője az Angyalföldi TTE.

Egyebek:
- Az a csapat, amely később érkezik a megbeszélt időponthoz képest, sajnos a szoros program miatt
kiesik a versenyből.
- A csapatban minimum 4 főnek a hivatal alkalmazottjának kell lennie. Az 5. versenyző lehet nem a
hivatal állományába tartozó bowling sportágban nem igazolt személy is.
- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor abban a csapatban, ahol
másodszorra gurított, az elért eredményét nem vesszük figyelembe.
- A versenyen részt vehet olyan játékos, aki a Magyar Bowling Szövetségnél igazolással, játékengedéllyel
rendelkezik, ha a benevezett cég munkatársa. Az igazolt játékosok eredményéből sorozatonként 20
fát levonunk.
- Gurítás csak a bowling club által biztosított – vagy saját tulajdonú- bowling cipőben!!! A bowling
centrum által biztosított cipők esetében a zokni használata kötelező.
- A verseny lebonyolításánál az érvényben lévő sportági versenyszabályok a mérvadóak.
- A felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt.
- Amennyiben a nevezését leadó csapat nem jelenik meg a versenyen és részvételét a verseny napját
megelőző 2 munkanappal nem mondja vissza, akkor a nevezési díjat kiszámlázzuk.

A verseny előtt edzési lehetőséget 10 % kedvezménnyel biztosítunk,
előzetes pályafoglalással a 30/568-0729-as telefonszámon.
Jó játékot kíván a Rendezőség!

A verseny szervezője az Angyalföldi TTE.

