
Budapesti Szabadidősport Szövetség 

www.bszszsport.hu 

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Bowling csapatverseny 

2015. november 7. 

1. A verseny rendezője:  
Budapesti Szabadidősport Szövetség 

1. Verseny helye: 
Budapest III. kerület – Pearl Harbor Bowling Club 
1032 Bp. Bécsi út 136. (Stop Shop Óbuda Bevásárlóközpont) 

2. Verseny időpontja:  
2015. november 7. 10:00-14:00 

3. Nevezés: 
− Csak előnevezett csapatokat fogadunk el. 
− Előnevezés: november 2-ig a fotitkar@bszszsport.hu. 
− Helyszíni regisztráció: 15 perccel a csapat indulási időpontja előtt. 

4. A verseny résztvevői:  
− 18 éven felüli (1997-ben és előtte született) résztvevők. 
− Csapat 5 főből áll, amelyben minimum 2 fő hölgynek kell szerepelni. 
− A kevesebb versenyzővel megjelent csapat, csak versenyen kívül játszhat. 
− Nem jogosult indulásra az a személy, aki 2013. január 1. után a Magyar Bowling 

Szövetség egyéni versenyengedélyével rendelkezett, rendelkezik. 

5. Verseny lebonyolítása:  
− A nevezés alapján – az írásos regisztráció sorrendjében - előre beosztjuk a csapa-

tokat! 
− A csapatoknak az előre egyeztetett időpontban a helyszínen teljes létszámmal 

meg kell jelenni, játékra alkalmas állapotban (bowling cipőben). 
− A késve érkező csapat kiesik a versenyből. 
− Az 5 fős csapat, egymást követően felváltva gurít, ugyanazon a pályán. 
− Egy játékos illetve összességében egy csapat 1 sorozatot dob, egymás után. 
− 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. 

− Minden csapatnak a bemelegítésre 2 frame áll rendelkezésére. 
− A csapatversenynél az 5 fő összeredményét vesszük figyelembe.  

6. Díjazás:  
Az első három helyezett csapat kupa díjazásban részesül. 

7. Egyéb: 
− Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor az érintett csa-

patokban elért eredményét töröljük. 
− Gurítás csak a bowling cipőben lehetséges! A bowling centrum által biztosított 

cipők esetében a zokni használata kötelező. 
− Saját bowling golyó használata engedélyezett. 
− A verseny lebonyolításánál az érvényben lévő sportági versenyszabályok a mérv-

adóak. A felmerülő vitás esetekben a versenybizottság dönt.  
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Főváros Szabadidő Kupa 
Bowling csapatverseny 

 
2015. november 7-én új helyen, Óbudán az Ellipszis SC szervezésében 30 csapat 

előnevezésével lesz megtartva a 2015. évi Fővárosi Szabadidő Kupa utolsó eseménye a 

bowling csapatverseny. 
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FSZK – Bowling csapatverseny    2015. november 7.    Pearl Harbor Bowling Club 

 

 1. pálya 2. pálya 3. pálya 4. pálya 5. pálya 6. pálya 7. pálya 8. pálya 

10.00 - 11.00 
Ellipszis SC 

2 
Erzsébetvárosi SE 

1. 
Erzsébetvárosi SE 

2. 
BVKK Kinizsi TTK Balázs és Barátai BSE Újpest SC Csepel-Sziget SE 

11.00 - 12.00 Levélfeldolgozó ÜSE 
Westbay SC 

1 
Westbay SC 

2 

Bp. 4 és 5 Labda SE 

1 
Bp. 4 és 5 Labda SE 

2 
Józsefvárosi SC 

1 
Józsefvárosi SC 

2 
FESTO-AM SE 

12.00 - 13.00 SIRÁLY ÉSE 
Pénzügyőr SE 

1 
Pénzügyőr SE 

2 
ZNSE 

1 
ZNSE 

2 
ÁSZGÁRD SK 

1. 
FSZSE  

13.00 - 14.00 
Ellipszis SC 

1 
Postás SE 

1 
POSTÁS SE 

2 
Kőbánya SC 

1 
Kőbánya SC 

2 
ÁSZGÁRD SK 

2. 
B.Mechanika SE  

 

Kérjük a csapatokat, a kezdési időpont előtt min. 20 perccel érkezzenek meg a pályára! 

Minden csapatnak 10 perc/2 frame bemelegítés áll rendelkezésére. 

A játékhoz bowling cipő használata kötelező, melyet a pálya térítésmentesen biztosít. Zokni viselete kötelező!  

Cipő nélkül, zokniban nem lehet gurítani! 
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Főváros Szabadidő Kupa 
Bowling csapatverseny 

 
 
A 2015. évi Fővárosi Szabadidő Kupa és a Szabadidő Kupa sorozat utolsó eseménye volt 

2015. november 7-én a bowling csapatverseny. A versenyre a 30 csapat – 150 versenyzője – 

nevezett és a gurított a legjobb helyekért. Az eseményt idén az Ellips SC szervezte Óbudán, 

ahol a kellemes környezetben délelőtt 10 órától 8 pályán folyt a verseny. 

A Fővárosi Szabadidő Kupa ezen fordulóján Ászgárd SK csapata nyert a rendező  Ellipszis 

SC és Budapesti 4 és 5 Labda SE előtt, míg a Szabadidő Kupáért folyó küzdelemben a 

tavalyi győztes Westbay SC második csapata bizonyult eredményesebbnek az 

Erzsébetvárosi SE és az Postás SE csapatai előtt. 

 

Budapesti Szabadidősport Szövetség 
www.bszszsport.hu 

 
 

 



Budapesti Szabadidősport Szövetség 

www.bszszsport.hu 

Bowling csapatverseny 
2015. november 7. 

 

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA 

 helyezés csapat eredmény 

 1 Ászgárd SK 800 
 2 Ellipszis 799 
 3 Bp. 4 és 5 labda SE 765 
 4 Pénzügyőr SE 729 
 5 Wetsbay SC 722 
 6 Postás SE 701 
 7 Balázs és Barátai BSE 644 
 8 Erzsébetvárosi SE 639 
 9 Festo Am SE 621 
 10 Kinizsi TTK 581 
 11 Újpest SC 490 
 12 Csepel-Sziget SE 485 
 13 Józsefvárosi SC 470 
 14 BVKK 467 
 15 Kőbánya SC 457 
 16 Sirály ÉSE 434 
 17 B. Mechanika SE 422 
 18 Levélfeldolgozó ÜSE 416 
 19 ZNSE 324 
  FSZSE 0 
 

SZABADIDŐ KUPA 
 1 Westbay SC 729 
 2 Erzsébetvárosi SE 707 
 3 Postás SE 630 
 4 Ászgárd SK 628 
 5 Ellipszis SC 606 
 6 Kőbánya SC 406 
 7 ZNSE 397 
 8 Pénzügyőr SE 317 
  Bp. 4 és 5 labda SE 517 
  Józsefvárosi SC 317 
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