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KUTSE 

XXVII Lions Bowlinguturniirile, mis toimub Tallinnas  
Eesti suurimas bowlingusaalis Akadeemia Bowlingus 
17. novembril 2022  

 

 
Pärast COVID-19 pandeemiast tingitud mitmeaastast pausi kutsub LC Tallinn/VIA
suurima rõõmuga Teid osa võtma teadaolevalt Eesti suurimast bowlinguturniirist -
XXVII Lions bowlinguturniirist-,  
mis toimub neljapäeval 17. novembril 2022 Akadeemia bowlingus aadressil 
Akadeemia tee 30, Tallinn, 
algusega kell 18:00 ja orienteeruva lõpuga kell 21:00 
  

 
Loodame võimalikult rohkearvulist osavõttu!  
 
LC Tallinn/VIA korraldatav traditsiooniline bowlinguturniir, sedapuhku nüüd siis juba 27.,
on just üks neist üle-eestilistest üritustest, kus lionitel ja leodel on võimalik koos rõõmsalt
sportlikult aega veeta, uusi tutvusi luua, vanu tutvusi uuendada ning miks mitte ka Eesti ja 
maailma asju arutada. 
 

Orienteeruv ajakava: 
18:00-18:10 kogunemine, soojendus 
18:10-18:20 avamine ja sõnavõtud 
18:20-20:00 võistlused eelduslikult kahe vahetusega 
20:00-21:00 autasustamine 
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Võistkond ja reeglid: 
Võistkonnas on 4 liiget (lubatud osavõtt nii lionitel, leodel kui leedidel/lionite kaasadel). 
Võistkondi võib olla ühest klubist mitu, kuid iga võistkonna eest tuleb maksta osavõtutasu.
Võistkonna tulemus saadakse kõigi võistkonna liikmete punktide liitmisel. Võistkondade 
võistlusjärjekord loositakse, võistkonnasisene järjekord on võistkonna otsustada. 
 
Võistlusjärjekorra loosimine: 
10.novembri 2022 hommikul loositakse korraldajaklubi poolt võistlusjärjekord hiljemalt 
09.novembril 2022 registreerunud klubide võistkondade vahel.  
Pärast 09.novembrit 2022 registreeritud võistkonnad saavad koha viimases vahetuses 
kuniks on vabu radu. Maksimaalne võistkondade arv on 32 (16 rada, 2 vahetust). 

Auhinnad: 
Auhinnalaud on rikkalik nagu alati - karikad, auhinnad, meened. Autasustatakse paremaid 
võistkondi, samuti paremaid individuaalse tulemuse saavutanud mängijaid meeste ja 
naiste arvestuses ning traditsiooniliselt saab ka tulemustelt tagantpoolt esimene meene! 

Toitlustamine: 
Suupisted, puuviljad ja vesi nii nagu tavaliselt. 

Riietus: 
Sportlik ja mugav riietus. Kohapeal on spetsiaaljalatsid (mida ei ole liiga palju), nii et igaks 
juhuks tasub oma spordijalatsid (valge tallaga!) kaasa võtta. 

Osavõtutasu ja maksmine: 
Hiljemalt 09.novembril 2022 osavõtutasu tasuvatele registreerunutele on osavõtutasu 
suuruseks varajase registreeruja soodushinnana 100.- eurot võistkonna kohta.
Hilisematele registreerujatele on alates 10. novembrist 2022 (viimasel nädalal enne 
turniiri) osavõtutasu suuruseks 115.- eurot võistkonna kohta.  
 
Osavõtutasu palume maksta: 
LIONS KLUBI TALLINN/VIA pangaarvele nr EE431010220076527015 SEB panka, 
makseselgituses palume märkida "bowling" ja klubi nimi. 
 

Sellekohasest soovist teadaandmise korral saame turniiril osaleva klubi nimele vormistada 
ja saata ka arve. 

Selgitame, et kuivõrd võrreldes 2019.aastaga on bowlinguturniiri korraldamisega seotud 
põhikulud (bowlinguradade üüritasu ja toitlustuse kulud) nüüdseks kallinenud sisuliselt 
kaks korda, oleme võrreldes varasemaga olnud paraku sunnitud ka osavõtutasu suurust 
mõnevõrra tõstma. 
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Osavõtusoovi korral palume registreeruda võimalikult varakult, kuid võimalusel 
hiljemalt 09.novembril 2022. Võimalikult varajase registreerumisega aitate kaasa turniiri 
organiseerimisele ja sujuvamale kordaminekule. Osalejate arvu võimalikult aegsasti 
teadasaamine on äärmiselt oluline muu hulgas näiteks toitlustuse tellimuse tegemiseks. 

Registreeruda saab järgmisel veebiaadressil asuval registreerumisvormil: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedHs-
nJAjRvbLMarQBCUkB68QPu7FSQe-vmVe8A0iPb0dgxQ/viewform   

SELGITUS: see veebiaadress on klikitavana ja/või kopeeritavana kuvatud ka e-kirjas, 
millega see kutse saadetakse 

Soovime head bowlingu harjutamist ja jääme lootma rohkearvulist osavõttu! 

Kohtumiseni bowlinguturniiril 17.novembril 2022! 

Heade soovidega, 

LC Tallinn/VIA 

Lisainfo:  e-post bowling@tallinnvia.ee  

               mob.tel 53325369 (Ove Mengel, LC Tallinn/VIA 1.asepresident) 

 
 
 
 
 

 

Bowlingurajad on turniirist osavõtjaid ootamas! 


