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Bowling verseny

A bowling egy igen színes, meglehetősen látványos és 
roppant nagy népszerűségnek örvendő sport, és emellett az 
egyik legrégebbi játék a világon. 
Versenyszámok:
Férfi, női és egyéni és páros, valamint csapatverseny.
Jelentkezési korlát: Szervezetenként több csapat (2 férfi 
és 2 nő) indulhat a versenyen. 
Verseny időrendje és programja:
12.00-tól gyülekező, nevezés, gyakorlás
12.450 pályasorsolás  
13.00 megnyitó
13.15-től versenyzés
Verseny lefolyása: Az érvényes bowling szabályok szerint 
minden  versenyző  10  mezőt  teljesít.  Minden  mezőben 
legfeljebb 2 gurítás van.
A pontozás a szabályzatban leírtak szerint alakul gép által 
történik .
Egyéniben az nyer, aki leg kevesebb gurításból a legtöbb 
pontot éri el.
Páros versenynél (férfi és nő) a páros tagjainak eredménye 
összeadódik.
Csapatverseny győztese  a  (2 férfi  és  2 nő)  tagok egyéni 
eredményének összegzése alapján kerül megállapításra. 
Esetleges totál egyenlőség esetén 3 új pálya teljesítésével 
kerül eldöntésre a végső sorrend.
Díjazás:
1-3 helyezett serleg és érem, 1-6 helyezett oklevél

RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK: 
BOWLING VERSENY : egyéni versenyben indulók 500 Ft/fő (nem IPA tag 1000 Ft), páros versenyre nevezés esetén 
1000 Ft/páros (nem IPA tag 1.500), csapatversenyre jelentkezés esetén  3500 Ft/csapat, nem IPA tagok esetén 4000 Ft.  
(csapat nevezés esetén előző két nevezési díj nincs)
SQUASH/FALLABDA : 500 Ft/fő ( nem IPA tag 1000 Ft) - ütőt és labdát a helyszínen biztosítunk 
Étkezés :  ebéd 1500 Ft/főtől  étlap szerint  + italfogyasztás vacsora:  igény szerinti  bejelentés  alapján 1500 Ft/fő + 
italfogyasztás. Igény esetén szállást biztosítunk, reggelivel  4500 Ft /fő/éj                      

JELENTKEZNI LEHET : 2015. február 10-ig a mellékelt, vagy igényelt jelentkezési lap alapján : 
Lovasi József, telefon: 06-20-9520791,  E-mail:  ipajozsi@vipmail.hu     

Lovasi Viktor, telefon: 06-70-8344343, E-mail: lovasiviktor@gmail.com     
Kálmán Imre, telefon : 06-20-9439508,   E-mail: imykediving@gmail.com 

Squash/Fallabda verseny kiírása
A fallabda, bár kevesen tudják, több évszázados múltra 
tekint  vissza.  A  legtöbb  forrás  szerint  a  londoni 
Harrow Schoolban alakult ki 1830 körül.
Versenyszámok:
Férfi, női és egyéni verseny (létszámtól függően 45-és 
felettieknek külön verseny).
Jelentkezési korlát: nincs
Verseny időrendje és programja:
megegyezik a bowling programjával
Verseny  lefolyása  :   Az  érvényes  fallabda  szabályai 
alapján egyenes kieséses rendszerben 9 pont eléréséig 
tart egy mérkőzés. Az adogatást sorsolással dönti el, az 
adogató játékos joga a térfél választás a kezdéshez.
A  mérkőzés  megkezdése  előtt  öt  perc  "felmelegítő" 
játék  áll  rendelkezésükre.  pontot  csak  az  adogató 
játékos szerezhet. 
Ha a fogadó nyeri meg a labdamenetet, pontot ugyan 
nem  kap,  viszont  megszerzi  a  következő  adogatás 
jogát.
Az nyer, aki előbb éri el a 9 pontot. 8-8-as állásnál l a 
8 pontot előbb elérő választhat, hogy 9 pontig (set one) 
vagy 10 pontig (set two) akar-e játszani.
Ebben  az  esetben  az  nyer,  aki  előbb  éri  el  a 
megállapított pontot.
Díjazás:
1-3 helyezett serleg és érem, 1-6 helyezett oklevél
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