
Аматьорска лига Mega Xtreme – 2-ро издание 

 
 
Включете се в Аматьорска лига 2-ро издания за любители Mega Xtreme! 
За да участвате е необходимо единствено да изиграете две последователни 
стандартни игри и да регистрирате най-добрия си резултат! 
Квалификациите на лигата ще се проведат в периода от 06.03.2023 г. – 07.05.2023 г. във 
всички зали Mega Xtreme –  SkyCity Mall,  Joy Station, Люлин и Перник /М1,М2,М3 и М4/. 

Финал – 14.05.2023г. 

Квалификации: 

• За участие в квалификациите всеки желаещ трябва да изиграе две 

последователни стандартни игри на боулинг в боулинг зали М1, М2, М3 и М4. 

• Всеки участник има право да изиграе неограничен брой квалификационни 

серии. 

• Картотекирани състезатели на Българска боулинг федерация нямат право да 

вземат участие в турнира. 

•  След изиграване на квалификационната серия участниците получават 

разпечатка с изиграните игри от рецепцията . 

•  Копие от разпечатката с изиграните игри се съхранява от организатора, както и 

талонът за участие, на който участника изписва трите си имена, телефонен 

номер за връзка и се подписва. 

•   За класиране на участниците се взима общия сбор от точките след изиграване 

на двете квалификационни игри. 

•  За финалната фаза се класират 16 участника с най-висок сбор точки от 

квалификационната серия. 

•  Всеки участник в квалификациите има право да участва само с една (най-

висока) квалификационна серия. 

•   Текущото класиране с имената на участниците и постигнатия резултат от 

квалификациите се обновява на монитор на рецепцията в залата. 

•  Участието в квалификациите не може да бъде комбинирано с други 

промоционални игри на Mega Xtreme. 

https://mega-xtreme.com/bowlings/mega-xtreme-bowling-sky-city-mall/
https://mega-xtreme.com/bowlings/mega-xtreme-bowling-students-town/
https://mega-xtreme.com/bowlings/mega-xtreme-bowling-lyulin/
https://mega-xtreme.com/bowlings/megaxtreme-bowling-pernik/


• При равенство в квалификациите предимство в класирането има участника с 

повече изиграни квалификационни серии, а при ново равенство предимство 

има участника с най-висока игра от серията, с която се е класирал. 

Финали: 

Финална фаза 1: 

• Начало: 10ч. 

• 16 участника класирани за финалите изиграват  три игри за класиране за 

финална фаза 2 

• Във финална фаза 1 класираните играят по двама на писта 

• За финална фаза 2 се класират осем състезателя постигнали най-висок сбор от 

изиграните три игри. 

• Останалите състезатели заемат място в класирането от 9-то до 16 място според 

постигнатия резултат във финална фаза 1. 

• При равенство предимство има състезателя постигнал най-висока последна 

игра от финална фаза1, при ново равенство – предпоследна, и така до 

преодоляване на равенството. 

 

Финална фаза 2: 

• Начало: след приключване на финална фаза 1. 

• Класираните осем състезателя от финална фаза1 изиграват една игра. 

• Във финална фаза 2 класираните играят по един състезател на писта 

• При равенство след изиграването на играта във финална фаза 2 за определяне 

на тримата финалисти, състезателите изиграват по един удар „roll-off“ като 

състезателят съборил повече кегли продължава напред в турнира. 

• След изиграване на играта във финална фаза 2  тримата състезатели 

постигнали най-висока игра се класират за финална фаза 3 

• Останалите състезатели заемат място в класирането от 4то до 8мо място според 

постигнатият резултат във финална фаза 2. 

 



Финална фаза 3: 

• Начало: след приключване на финална фаза 2 

• Тримата състезатели класирани за финална фаза 3 изиграват една игра , всеки 

на отделна писта. 

• След изиграване на първата игра във финална фаза 3 състезателят с най нисък 

резултат отпада от състезанието и заема трето място в класирането. 

• При равенство след изиграването на играта във финална фаза3 за определяне 

на двамата финалисти, състезателите изиграват по един удар „roll-off“ като 

състезателят съборил повече кегли продължава напред в турнира. 

• Останалите двама състезатели изиграват една игра, всеки на отделна писта за 

определяне на  победител в турнира. 

• При равенство състезателите изиграват по един удар „Roll-off“  за определяне 

на победител в турнира. 

 

Разпределение на наградния фонд : 1000лв 

1во място       –           400лв. 

2ро място       –           200лв. 

3то място        –           100лв. 

4то място        –           50лв. ваучер за Fantastico Open 

5то място        –           50лв. ваучер за Fantastico Open 

6то място        –           50лв. ваучер за Fantastico Open 

7мо място      –           50лв. ваучер за Fantastico Open 

8мо място      –           50лв. ваучер за Fantastico Open 

Играч на турнира -  50лв. ваучер за Fantastico Open (определя се от организаторите на 
турнира). 

 


