
 

 
  

 

 
 

  9,00 - 10,00                Primirea invitaţilor 
10,00 - 10,30                Înscrierea în concurs 
10,30 - 14,00                Calificări 
14,00 - 16,00                Semifinale şi Finale 
16,00 - 17,00                Festivitatea de premiere 
19,00 -                          Cina festivă la restaurantul  hotelului DELAF 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
La concursul de bowling pot participa rotarienii, familiile lor, precum şi invitaţii acestora. 
Fiecare club poate să înscrie în concursul pe echipe una sau mai multe echipe formate din 3 jucători sau 

jucători în concursul individual. 
  

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE:  
Echipele formate din 3 jucători vor juca un singur meci a trei manşe cu o echipă care va fi desemnată ca 

adversar, prin tragere la sorţi. Rezultatul jocului va conta în clasamentul final pe echipe iar rezultatele fiecărui 
jucător în parte vor conta pentru calificarea în concursul individual din semifinală. În finală se vor califica primii 6 
jucători. În caz de egalitate se ia în calcul numărul de strike-uri pentru departajare. 
  

Două din cele 10 piste ale “Centrului de Bowling Beyfin” vor fi la dispoziţia copiilor, pentru care vom 
organiza un concurs în care toţi participanţii vor primi diplome şi premii. 

La barul Centrului Beyfin va fi amplasat un stand pentru servire de gustări, băuturi şi cafea. 
Invitaţii care nu participă la concurs se pot delecta cu o partidă de shopping la Complexul Iulius Mall. 
Concursul va avea loc la “Centrul de Bowling Beyfin” din Cluj-Napoca, strada Alexandru Vaida Voievod, 

nr. 14 (la 200m de Complexul Iulius Mall). 
 
TAXE DE PARTICIPARE: 

- concursul de bowling: 80 lei/persoană; 
- masa de prânz, cu specific ardelenesc, este inclusă în taxa de participare la concurs; 
- copiii au acces gratuit la concurs; 
- cina festivă: 150 lei / persoană. 

  
POSIBILITĂŢI DE CAZARE: Hotel Univers T *** 180 lei/noapte single, 220 lei/noapte twin  
 Vila Rao*** 155 lei/noapte single, 190 lei/noapte twin  
 Hotel Beyfin**** 65 euro/noapte/ camera  
 Hotel Delaf *** 130 lei/noapte single,180 lei/noapte twin  

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 15 mai 2015. 
 Persoane de contact: Silviu ROŞU tel. 0744387774;  Dumitru MATEAŞ tel. 0722693500          


