VASAS
CSALÁDI NAP
2018
EGYÉNI ÉS CSAPAT BOWLING VERSENY KIÍRÁSA
A VASAS Sport Club,
az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület,
valamint az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
amatőr egyéni és csapat bowling versenyt szervez
az ATTE BOWLING CENTRUMBAN lévő 4 sávos bowling pályán
a „VASAS CSALÁDI NAP” keretében.

A verseny helye:

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

A verseny ideje:

2018. június 02. (szombat)

Versenyszámok:

Női, férfi egyéni bowling verseny
Csapatverseny: 5 fő (ebből minimum 1 hölgy)

Nevezés:

2018. május 29. (kedd) 16 óráig
az ATTE e-mail címén: iroda@atte.hu)
A nevezések alapján előzetesen egyeztetjük a csapatok idő- és
pályabeosztását. Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni.

Nevezési díj:

nincs
a XIII. Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően.

Díjkiosztás:

A verseny napján, a helyszínen 1530 órakor

Díjazás:

Női és férfi egyéni I-III. helyezettek:
plakett + oklevél
Csapat I-III. helyezettek:
serleg + oklevél + érem
Utolsó helyezett csapat citromtortát kap.

1000 – 1500 óráig

RENDEZVÉNY KIEMELT PARTNEREI:

XIII. Kerületi
Önkormányzat
Vasas Családi Nap 2018 – bowling verseny kiírása

A verseny lebonyolítása:
- A csapatok kötelesek az előre egyeztetett időpontban a helyszínen teljes létszámmal
megjelenni.
- Minden csapat 10 perc bemelegítési időt vehet igénybe az első sorozatának megkezdése
előtt.
- Egy játékos illetve összességében egy csapat 1 sorozatot dob.
- Az 5 fős csapat egy pályán, egymást követően felváltva gurít.
- A 18 éven aluli, illetve a 62 éven felüli játékosok +15 fa bónusz pontot kapnak.
- A verseny helyezésének 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 az 5 fő összeredményét vesszük figyelembe.
Egyebek:
- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor abban a csapatban, ahol
másodszorra gurított, az elért eredményét nem vesszük figyelembe.
- A tornán csak olyan személyek vehetnek részt, akik 2016. január 01. után nem vettek részt a
Magyar Bowling Szövetség által szervezett bowling sportágban igazolt játékosok számára kiírt
egyéni-, vagy csapatversenyben.
- Gurítani csak a bowling club által biztosított – vagy saját tulajdonú- bowling cipőben lehet!!!
A bowling centrum által biztosított cipők esetében a zokni használata kötelező.
- A verseny lebonyolításánál az érvényben lévő sportági versenyszabályok a mérvadók.
- A felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt.
- A bowling verseny ideje alatt női-, és férfi egyéni páros darts versenyt, és páros csocsó
bajnokságot szervezünk.
Jó játékot kíván a Rendezőség!
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