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EJKÜ  XV  BOWLINGUTURNIIR  

 

Reglement 
Võistkonna suurus 4 mängijat (vähemalt üks naine). Võimalik on ka registreerida ennast 
üksinda, sellisel juhul komplekteerib võistkonna EJKÜ. Võistkonna liikmed valivad enda hulgast 
kapteni, kelle kaudu toimub info vahetamine võistkonna ja korraldaja(te) vahel. Võistkonnad 
valivad endale nime, nime puudumisel identifitseeritakse võistkond kapteni nime järgi. 
Võistlustel järgitakse käesolevat reglementi ning kehtivaid Eesti Bowlingu Liidu võistlusreegleid 
ja –määrusi.  
 
Võistlus toimub Rakveres, Võidu 19 (Rakbowl OÜ), 
4. novembril 2016a. kell 14.00 – 18.00. Kogunemine alates 13.30. 

 

I Registreerimine: 
Registreerimine võistlustele algab 6.oktoobril 2016a. ja kestab kuni 27. oktoobrini 
2016a. kella 16.00-ni. 
Osavõtusoovist teatada allakirjutatud registreerimislehel.  .  
Eelregistreerimise alusel paigutatakse võistkonnad võistlustabelisse. Korraldaja võib arvestada 
võistkondade soovi mänguaja suhtes. 
 

II Võistluskirjeldus 
Mängitakse nn „Ameerika süsteemi“ (esimese viskega 9 kurikat on STRIKE)  
Iga naisvõistleja + 10 boonuspunkti võistkonnale. Viske järjekorra esitab kapten peakohtunikule 
enne võistluse algust. 
 

EELVOOR: 
Mängitakse 2 sarja järjest, st esimesed 6 võistkonda viskavad kaks sarja, seejärel ülejäänud 
võistkonnad. Iga võistleja viskab oma nime all.  
Harjutusaeg on 5 minutit enne 1 võistlusvooru. Rada, millelt alustatakse võistlust, loositakse 
enne võistlusvooru algust. Tulemuse ümberviskamine ei ole lubatud. 
 

LÕPPVOOR: 
6 paremat  võistkonda saavad lõppvooru, mängitakse üks sari. Eelvoorude punktid võetakse 
arvesse. Võistkonna koht sõltub kolmes voorus visatud punktisummast. Rajad loositakse. 

 
TASAPUNKTISEISUDE LAHENDAMINE: 
Võrdse tulemuse korral on võistkondade vahel ümberviskamine, kus igal võistlejal on visata üks 
ruut (kui seis võrdne, siis teine ruut jne)  

 

II Autasustamine 
Võistluse parimaid võistkondi premeeritakse alljärgnevate auhindadega: 
1. koht – karikas, medalid 
2. koht – karikas, medalid 
3. koht – karikas, medalid 
Auhinna saavad ka parim nais- ja meesvõistleja 
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III Muud sätted 
Osavõtt eelpool kirjeldatud tingimustel garanteeritakse 12-le esimesele registreerunud 
võistkonnale. Juhul, kui võistlustest soovib osa võtta enam kui 12 võistkonda, on korraldajal 
õigus nihutada võistluse algusaeg varasemaks. Võimalikest muudatustest võistluse ajakavas 
teatatakse mõistlik aeg enne võistluse algust. Kui registreerub alla 6 võistkonna, lükatakse 
võistlus edasi. 
 
Osavõtutasu on 90 EUR võistkonna kohta  (üks inimene 22.50 EUR). Osavõtutasule lisandub 
käibemaks 20%. Osavõtutasu sisaldab radade ja saali renti, vahetusjalatseid  ning  külma laua 
suupisteid. 
 
Radade õlitus enne 1. eelvooru algust. Õlituse pikkus 37 jalga (ca. 11,2 meetrit), Võistluse 
peakohtunik määratakse korraldaja poolt. Kokku on turniiri mänguaega 4 tundi. Ajakavast 
kinnipidamiseks palume kohale tulla orienteeruvalt pool tundi varem ehk kell 13:30. Turniiri  
lõpetamine ja piduliku autasustamise algus orienteeruvalt kell 18.30. Ürituse lõpetamine 
orienteeruvalt kell 20.00. 
 
 
Lisa: registreerimisleht 


