
 

Üzleti Bowlingliga 

céges bowlingbajnokság 

 

Versenyszabályzat a 2009-2010 és 2010-2011 idényre 
 

1. Bonyolítási rendszer 

 

A bajnokság 6 vagy 8 fordulós rendszerben bonyolódik. A csapatok egyes fordulókban szerzett pontjai 

összeadódnak, az így kapott összesített pontszám határozza meg a csapatok helyezési sorrendjét. 

 

Országos bajnokságok esetén 

 

A bajnokság városi csoportokban zajlik, minden csoport azonos időben lép pályára. Országos, és 

városi tabellákat is számolunk, a csapatokat pedig országos és városi szinten is díjazzuk. 

 

Legalább 16 résztvevő csapat (ha az egy csoportban / városban szereplő csapatok száma 16) esetén 

 

A harmadik/negyedik fordulót követően kialakult helyezési sorrend alapján a mezőny kétfelé oszlik 

Alsóházra és Felsőházra. 

Az Alsóházban és a Felsőházban azonos számú csapat van, ha résztvevők száma páros. Páratlan 

résztvevőszám esetén az Alsóházban szerepel egyel több csapat. 

 

A negyedik fordulót követően a csapatok már nem juthatnak az Alsóházból a Felsőházba, ami fordítva 

is igaz. 

 

Az első négy forduló során megszerzett eredmények nem évülnek el, a bajnokság végeredményébe 

minden forduló beleszámít. Így a nyolc forduló figyelembevételével, azokat követően alakul ki a 

bajnokság végső helyezési sorrendje. 

 

A csapatok helyezésével ellentétben az egyéni teljesítményeket 16-nál több csapat részvétele esetén is 

összevontan értékeljük. 

 

16-nál kevesebb résztvevő csapat esetén 

 

A csapatok nyolc fordulón keresztül játszanak, az egyes fordulókban minden csapat szerepel. 

 

A verseny végeredményét egyéni és csapatszinten is a nyolc forduló összesített eredménye határozza 

meg. 

 

 

A játékszabályok betartását fordulónként egy fő szervező felügyeli. 

 

 

2. Igazolási szabályok 

 

A csapatot érintő játékosmozgásokat (igazolások) a csapat kapcsolattartója (csapatkapitány) adminisztrálja 

az Üzleti Liga Online Team menedzsment rendszerében. A Team menedzsment rendszer alkalmazza az 

igazolással kapcsolatos, alábbiakban részletezett szabályokat. 

 

 

 



 

Szervező az igazolási szabályokkal kapcsolatban a következő fogalmakat definiálja: 

 

 Cég rendelkezésére álló játékosok kerete (Felhasználható játékosok) 

Azok a játékosok, akik közül a csapat kapcsolattartója igazolhat a csapat játékoskeretébe. A cég 

rendelkezésére álló játékosok kerete minden olyan játékost tartalmaz, akit a céghez a Team 

menedzsment rendszer indulását követően regisztrálnak. A cég rendelkezésére álló játékosok 

keretéből játékost kitörölni nem lehet, de nem is szükséges, hiszen a Felhasználható játékosok száma 

korlátlan. 

 Csapat játékoskerete (Kerettagok) 

A csapatnak egy adott bajnokságra, a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből igazolt játékosai. 

A bajnokság mérkőzésein szereplő játékosok közül csak azok minősülnek igazolt játékosnak, akik a 

mérkőzés idejében tagjai a csapat játékoskeretének. 

 Hazai játékos 

Az a játékos, aki a csapatot benevező céggel (szervezettel) 

 alkalmazotti, 

 tagi, 

 tulajdonosi, 

 egyéb, munkavégzésre irányuló speciális, főállás jellegű – Kiegészítés! 

jogviszonyban áll. 

Hazai játékosként fogadjuk el azokat a játékosokat is, akik a csapatot benevező cég leányvállalatával 

állnak alkalmazotti, tagi, tulajdonosi jogviszonyban. (Az Üzleti Liga szempontjából leányvállalatnak 

azt a gazdasági társaságot, vagy szervezetet tekintjük, melyben a csapatot benevező cég 50 %-ot 

meghaladó tulajdonosi részesedéssel bír.) 

 Idegenlégiós játékos 

Minden olyan játékos, aki nem minősül hazai játékosnak. 

 Játékos igazolása 

A játékosnak a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből a csapat játékoskeretébe történő 

beemelése. A játékos igazolását a csapat kapcsolattartója végzi a Szervező által üzemeltetett online 

Team menedzsment rendszerben. 

 Játékos törlése 

A bajnokságba leigazolt játékos eltávolítása a csapat játékoskeretéből. 

 Játékos cseréje 

A csapat játékoskeretében levő játékosnak lecserélése egy másik, a cég rendelkezésére álló 

játékosainak keretében levő játékosra. 

 Keretbe történő igazolás időpontja 

Az az időpont, amikor a játékos a csapat játékoskeretébe először bekerül. A játékos törlése 

(lecserélése), majd ismételt igazolása (visszacserélése) ezt az időpontot nem módosítja! 

 Bajnokság kezdési időpontja 

A bajnokság első mérkőzésének kezdési időpontja óra, perc, másodperc pontossággal. 

 

A csapat játékoskeretében levő játékosok száma 

 

A bajnokságban való részvételhez legalább 5 játékos igazolására van szükség, ez a minimális játékoskeret. 

A csapat játékoskerete legfeljebb 15 fő lehet, közülük mindenkinek hazai játékosnak kell lennie. 

 

Játékosmozgások a csapat játékoskeretében 

 

A játékos igazolásának meg kell történnie annak a mérkőzésnek a kezdési időpontjáig, amelyen a játékos 

pályára lép, illetve neve a bowlinggépbe bekerül. A névnek a bowlinggépbe történő beírása, vagy a névnek 

a helyszínen papíron történő leadása nem minősül a játékos igazolásának. 

 



 

A játékosok törlése legkésőbb a bajnokság kezdési időpontjáig lehetséges. A bajnokság kezdési időpontját 

követően a keretben már nem lehet játékos törlésével helyet felszabadítani. 

A játékosok cseréjére a bajnokság kezdési időpontjától a bajnokság egy bizonyos szakaszának kezdetéig 

van lehetőség. A játékosok cseréjének határideje bajnokságonként változó, de általában az alábbi 

eseményekhez kötődik: 

 Alsó-, Felsőházas bajnokságoknál a rájátszás első mérkőzésének kezdési időpontja 

 egycsoportos bajnokságoknál a verseny felét követő első forduló első mérkőzésének kezdési 

időpontja 

 

Igazolatlanul szereplő játékos 

 

Igazolatlanul szerepel a bajnokságban (illetve annak valamely mérkőzésén) az a játékos, akit legkésőbb az 

adott mérkőzés kezdési időpontjáig nem igazoltak le az Üzleti Liga online Team menedzsment 

rendszerében. 

 

Az igazolatlanul szereplő játékos által az adott fordulóban elért eredményt sem egyéni, sem pedig 

csapatszinten nem vesszük figyelembe. 

 

Munkáltatói igazolás leadása 

 

Minden, a csapatba hazaiként nevezett játékosról munkáltatói igazolást kell leadni a Szervező részére. A 

munkáltatói igazolás leadásának kötelezettsége a játékosnak a csapatba hazaiként történő benevezésével 

egyidőben felmerül. 

A munkáltatói igazolás leadása alól a cég csak akkor mentesül, ha a kapcsolattartó a hazaiként igazolt 

játékost a bajnokság kezdési időpontját megelőzően törli a csapat játékoskeretéből. 

 

A munkáltatói igazolás leadásának határideje, 

 ha a játékost a keretbe a bajnokság kezdési időpontja előtt igazolják, és a játékos a bajnokság kezdési 

időpontjában a keretben szerepel, akkor a bajnokság kezdési időpontjától számított 15 nap, 

 ha a játékost a bajnokság kezdési időpontját követően igazolják, akkor a játékos keretbe történő 

igazolásának időpontját követő 15 nap. 

 

Ha a csapat nem adja le 15 napon belül a hazaiként igazolt játékosról a munkáltatói igazolást, akkor a 

munkáltatói igazolás leadására irányuló ismételt felszólítás eredménytelensége esetén a csapatnak minden 

olyam mérkőzését érvénytelenítjük, amelyen a játékos pályára lépett. 

Amennyiben az érvénytelenített mérkőzések száma (a feladott meccsek számával együtt) meghaladja a 

bajnokság összes mérkőzésének egynegyedét, akkor a Versenybizottság mérlegelése alapján a 

Versenyszabályzat 10. pontjába foglalt „Bajnokságból való kizárás” esete is fennállhat. 

 

A hazaiként igazolt játékosról leadott munkáltatói igazolást a rajta szereplő dátumot követő egy évig 

érvényesnek fogadjuk el akkor is, ha a játékos a cég állományából időközben távozik. 

A játékos igazolását megelőzően leadott, és a szervező által a Team menedzsment rendszerben már 

adminisztrált munkáltatói igazolás megléte esetén a játékost az adott bajnokságban hazai játékosnak 

fogadjuk el, ha a munkáltatói igazolás érvényességének lejárati dátuma nem korábbi a bajnokság kezdési 

időpontjának dátumánál. 

 

A leadandó Munkáltatói igazolás kötelező tartalmi elemei: 

 játékos(ok) pontos neve, 

 játékos(ok) személyi igazolvány száma (és/vagy születési hely, születési dátum), 

 cégvezető, részlegvezető, vagy más felelős vezető aláírása, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának pontos neve, 



 

 a munkáltatói igazolás aláírójának beosztása, 

 cégbélyegző, 

 a munkáltatói igazolás kiállításának dátuma. 

 

Szervező csak azokat a munkáltatói igazolásokat fogadja el, melyek a fenti tartalmi elemeket magukba 

foglalják. 

 

A munkáltatói igazolás leadása teljesíthető postai úton (H&T Dynamic Bt. 1172 Budapest, Jásztelek u. 

27.), vagy faxon/e-mailben (06-1/253-052, uzletiliga@uzletiliga.hu) és a fax/e-mail küldését követően az 

eredeti példány mérkőzésen történő leadásával. 

 

 

Jogosulatlanul szereplő játékos 

 

A mérkőzésen jogosulatlanul szerepel az a hazai játékos, akit egyébként igazoltak, de a 15 napos határidőn 

túl is munkáltatói igazolás hiányában játszik, 

 

Személyazonosság igazolása 

 

Szervező a bajnokságban szereplő játékosoktól bármikor kérheti személyi igazolványuk bemutatását. 

 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező jogosulatlan szereplésnek minősíti, és a játékos 

által az adott fordulóban elért pontokat egyéni és csapatszinten is törli. 

 

Kettős, többes igazolás 

 

Egy játékos egy bajnokságon belül több csapatban is játszhat. Különböző csapatokban elért egyéni 

pontértékeit azonban nem vonjuk össze, hanem csapatonként összesítjük. 

Az összesített egyéni listán díjazás szempontjából csak azt a csapaton belül összesített eredményét vesszük 

figyelembe, amelyik a legjobb. 

 

Igazolatlan szereplés a játékos szempontjából 

 

Amennyiben valamely, a bajnokságba egyébként nevezett játékos egy másik csapatban igazolatlanul és a 

Versenybizottság jóváhagyása nélkül játszik, a Versenybizottság vele szemben automatikusan a végleges 

eltiltás szankcióját alkalmazza. Ennek értelmében a játékos a bajnokság végéig eltiltásra kerül, tehát nem 

játszhat abban a csapatban sem, melyben egyébként szabályosan igazolva volt. 

 

 

3. Játékszabályok 

 

Játékidő: 45 perc + 15 perc melegítési idő (összesen 60 perc) 

Játékosok száma: 5 fő* 

 

Egy forduló során a csapat minden játékosának 10 mezőt kell teljesíteni, egy mezőben két lehetőség 

van a gurításra. A bábuk egy gurításból való letarolása esetén (strike) a következő két gurítás 

eredményét a gép automatikusan hozzáadja a tarolás eredményéhez. Strike esetén elmarad a második 

gurítás a mezőben. Ha a bábuk csak másodikra dönti le a játékos (spare), akkor csak a következő 

gurítás eredménye adódik hozzá a pontszámhoz. 

Ha egy játékos mind a 10 mezőt hibátlanul teljesíti, akkor ezt követően még egy úgynevezett 

bónuszdobást kap, mely spare esetén egy, strike esetén két dobást jelent. 



 

Egy játékban tehát a maximális eredmény 300 pont, melyet úgy lehet elérni, ha a 12 kezdődobás 

mindegyike strike. 

Érdekesség: egyéni csúcs Magyarországon 299 fa 

 

A csapatoknak a mellékelt időbeosztási táblázat szerint, pontosan kell megjelenniük a rendezvény 

színhelyén. Ezt követően 15 perc szabad gurításra, melegítésre van lehetőségük, melynek pontjait a 

számoláskor nem vesszük figyelembe. A 15 perces melegítési idő alatt a csapat minden tagja guríthat. 

A melegítési idő leteltéig a csapatoknak meg kell határozniuk a mérkőzésen szereplő, legfeljebb öt* 

játékos nevét, melyet a jelenlevő szervezőnek írásban át kell adniuk. 

A 15 perces melegítési idő elteltekor (tehát 19:15, illetve 20:15 órakor) a játékot be kell fejezni, a 

bowlingmester ekkor minden pályán újraindítja a játékot. Ezt követően már kizárólag a csapatok által 

megjelölt öt* játékos guríthat. 

 

Mind az öt* játékosnak teljesítenie kell saját 10 mezőjét a mérkőzés végéig (tehát 20:00, illetve 21:00 

óráig). Ha ez nem történik meg, akkor a csapat adott mérkőzésen elért végleges pontszámát a 

mérkőzés fentiekben megjelölt befejezési időpontjáig elért teljesítmény adja. 

Amennyiben a csapat öt* játékosa az előírt időnél hamarabb teljesíti a 10-10 mezőt, akkor a csapatnak 

további szabad gurítási lehetősége van. (20:00, illetve 21:00 óráig) 

 

*Lehetőség van arra, hogy egy fordulóban adott csapatból ötnél több játékos is szerepeljen. Ennek 

módja, hogy egy, vagy több sorozatot sorozatonként több játékos gurít le. 

A sorozat több játékos által történő teljesítését előre jelezni kell, illetve le kell jelenteni a helyszínen 

jelen levő szervezőnél, valamint a gépbe be kell írni a gurításokat végző személyek nevét. 

A több játékos által teljesített sorozatok egyéni eredményként akkor számítanak be, ha a sorozatot 

legfeljebb két játékos teljesíti. 

A pontok értékelése ebben az esetben úgy történik, hogy az első öt mező összesített pontértékét az 

első, a második öt mező összesített pontértékét pedig a második játékosnak írjuk jóvá. 

A két játékos sorrendjét feltétlenül előre kell jelezni, utólagos névmegadást nem fogadunk el. 

Amennyiben a sorozat több játékos által történő teljesítése nem a fentiek szerint történik, a sorozatot 

egyáltalán nem értékeljük. 

Fentiek szerint egy fordulóban egy csapatból legfeljebb 10 fő léphet pályára az „éles” mérkőzésen. 

(5x2 fő) 

 

Amennyiben valamely csapat nem tud legalább öt versenyre kész játékost állítani a mérkőzés hivatalos 

kezdési időpontjáig, a jelenlevő játékosok guríthatják le a hiányzó személy(eke)t illető mező(ke)t. 

A hiányzás tényének fennállásakor két eset lehetséges: 

 

1. A hiányzó játékos(ok) mezőit egy játékos teljesíti (tíz mezőnként / játékonként természetesen) 

 Ebben az esetben a hiányzó játékos(ok) mezőin elért pontok számából legfeljebb 100 pontot

 számítunk be a csapat adott fordulóban elért pontszámába. (Ha ezeken a mezőkön a jelenlevők

 100 pontnál kevesebbet érnek el, akkor az lesz az érvényes pontszám, ha az elért pontszám itt

 100 feletti, akkor a százas határt meghaladó pontokat nem számítjuk be.) 

 A hiányzó játékos mezőit teljesítő versenyző egyéni teljesítményébe viszont a saját, illetve a

 hiányzó játékos helyetti gurításból azt számítjuk be, amelynek eredménye jobb. (A másik

 sorozatot egyéniben egyáltalán nem számítjuk be.) 

 A hiányzó játékos helyett gurító versenyző nevét előre meg kell adni, be kell írni a gépbe. 

2. A hiányzó játékos mezőit a jelenlevő játékosok felváltva teljesítik 

 A hiányzó játékos(ok) mezőin elért pontok számából ebben az esetben is csak legfeljebb 100

 pontot számítunk be a csapat adott fordulóban elért pontszámába. 

 Egyénileg viszont ez esetben a dobott pontokat semmilyen esetben sem veszünk figyelembe. 

 

 



 

Az egyes csapatok játékosai között legalább egy női versenyzőnek kell lennie, akinek a bajnokság 

során legalább négy fordulóban szerepelnie is kell. Amennyiben valamely csapat (a teljes bajnokság 

során) csak három fordulóban szerepeltet hölgyet 100, csak két fordulóban szerepeltek hölgyet 200, 

csak egy fordulóban szerepeltet hölgyet 300, és amennyiben egyáltalán nem szerepeltet hölgyet 400 

pont levonást kap az összesített csapateredmény tekintetében. 

 

A Versenybizottság az egyes versenyek esetében a fentiektől eltérő számot is előírhat a női 

szereplések számát illetően. Minden esetben igaz azonban, hogy a nem teljesített szereplésekért 

automatikusan 100-100 pont levonással sújtjuk az érintett csapatot. 

 

A bowlingpályákon kizárólag a bowlingmestertől díjmentesen beszerezhető cipő használható. 

 

 

4. Pontozás, helyezések megállapítása 

 

A pontozás során a játékosok, illetve csapat által fordulónként elért pontokat összesítjük. 

Egyéniben természetesen csak azok a fordulók számítanak, melyeken a játékos jelen volt, és 

szabályosan gurított is. Pontátlagot nem számítunk, tehát értelemszerűen nagyobb eséllyel pályázik az 

egyéni bajnoki címre az, aki minden fordulón részt vesz. 

Csapatban szintén a fordulónként elért pontszámokat összesítjük, természetesen a fenti szabályok 

figyelembevételével. 

 

Magasabb helyezést a nagyobb pontszámot elért csapat, illetve egyén ér el. 

 

Amennyiben a ledöntött fák számának tekintetében holtverseny alakul ki, a helyezési sorrendet a 

csapatok vagy játékosok által elért strike-ok számát vesszük figyelembe. Holtverseny esetén a több 

strike-ot elérő csapat vagy játékos megelőzi azonos számú fát teljesítő ellenfelét a tabellán. 

Amennyiben nemcsak a ledöntött fák, hanem a strike-ok száma is egyenlő, a Versenybizottság 

holtversenyt állapít meg. 

 

Mivel a játékosok a csapatösszeállítás függvényében egy, vagy több fordulóból kimaradhatnak, ezáltal 

esélyük az egyéni bajnoki cím megszerzésére csökken. Ezért a bajnokság során egyénileg legtöbb 

összesített pontot gurított versenyző mellett az egy fordulón belül legtöbb pontot elért játékost is 

díjazzuk. 

Ez utóbbi címért való versenybeszállás feltétele, hogy a játékos szabályosan nevezett legyen, illetve a 

bajnokság során legalább három teljes sorozatot teljesítsen. 

 

Az egyéni címek külön férfi, és külön női kategóriában is megszerezhetők. 

 

 

 

5. Mérkőzésről való távolmaradás 

 

Minden csapat köteles pontosan, a kiírás szerinti kezdési időpontban, sportfelszerelésben 

(bowlingcipő) megjelenni a játéktéren. Várakozási idő nincs, a pálya természetesen az időbeosztás 

szerint a csapatok rendelkezésére áll, de az érkezés időpontja nem befolyásolja a beosztás szerinti 

mérkőzés-befejezési időpontot. Ez azt jelenti, hogy ha egy csapat késve érkezik, elkezdheti a játékot, 

de csak addig folytathatja, amíg a kiírás szerint a pálya a rendelkezésére áll. 

A mérkőzésen egyáltalán meg sem jelenő, továbbá halasztást sem kérő csapat adott játéknapra 0 

pontot kap. 

 

 



 

 

 

 

6. A mérkőzések elhalasztása 

 

A mérkőzések elhalasztásának jogát a versenybizottság fenntartja magának. Egy csapat a bajnokság 

folyamán csak halasztási díj befizetésének terhe mellett kérhet másik időpontot. A halasztott mérkőzés 

időpontja a bajnokság valamely későbbi játéknapján lehet, amikor is a halasztó csapat egyszerre két 

forduló gurításait teljesíti. A halasztási díjat legkésőbb a halasztott mérkőzés megkezdéséig be kell 

fizetni, egyébként a halasztási kérelem nem érvényesíthető. 

A mérkőzés elhalasztásának díja 4.500,- Ft + áfa, a budapesti csoportot érintő mérkőzés esetén, 

3.500,- Ft + áfa a székesfehérvári csoportot érintő mérkőzés esetén. 

 

 

7. Egyéb tudnivalók 

 

A bajnokságra történő jelentkezés a szolgáltatás megrendelésének minősül, mellyel együtt a csapatot 

nevező Cég kötelezettséget vállal a bajnokság részvételi díjának a Szervező felé történő megfizetésére. 

 

Amennyiben a csapatot nevező cég a részvételi díjat a bajnokság kezdési időpontjáig, vagy ha az későbbi, a 

részvételi díjról szóló számlán szereplő fizetési határidőig nem fizeti meg, akkor a csapat jogosulatlanná 

válik a szereplésre. Továbbra is szerepelhet azonban a csapat a bajnokságban akkor, ha játékosai 

jótállhatnak a csapatot nevező Cég kötelezettségéért, és letétbe helyezhetik a Szervezőnél a nevezési díj 

összegét. Az ilyen címen a Szervezőnél letétbe helyezett összeg azonnal visszajár, ha a nevező Cég a 

részvételi díjról szóló számlát maradéktalanul kiegyenlíti. 

 

A bajnokságra jelentkező cég, illetve csapat a jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja jelen Versenyszabályzat 

minden előírását. 
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