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PIELIKUMS №1 (update 01.04.2011) 

HDC pēc versijas TenPin kluba 55% , bāze 220, pēc pēdējām 50 nospēlētajām spēlēm turnīrā. 

Turnīra dalībniekiem paredzēts individuālais handikaps. 

Dalībnieku handikaps tiek aprēķināts pēc shēmas: 

 

 

 

 

 
(handikaps tiek noapaļots uz leju) 

-Jauniem spēlētājiem, kuriem nav handikapa pēc statistikas "6 no 36" starta handikaps tiek aprēķināts 

katrai spēlei (Piemērs Game 1=180(hdc=220-180*0,55=20) G1+HDC=180+22 u.tt ) 

- Spēles handikaps tiek aprēķināts no visam turnīra spēlēm. 

 
Turnīra organizatoriem ir tiesības mainīt spēlētāja handikapu, ja spēlētājs izmanto handikapa vājās vietas. 

 

PIELIKUMS №2 

Uzvarētāja apbalvošana atkarībā no spēlētāju skaita: 

 

1) <=10 dalībnieki, Apbalvoti tiek 4 labākie. 

� 1. vieta- 50% no balvu fonda 

� 2. vieta – 30% no balvu fonda 

� 3. vieta 20% no balvu fonda 

� 4. vieta – 30% atlaide nākamajā turnīrā. 

 2) 11-15 dalībnieki. Apbalvoti tiek 6 lābakie 

� 1. vieta – 25Ls + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 2. vieta – 15Ls + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 3. vieta - 10Ls + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 

� 4. vieta – 50% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 5. vieta - 30% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 6. vieta – 30% atlaide nākamajā turnīrā. 

2) 16-20 dalībnieki. Apbalvoti tiek 6 labākie 

� 1. vieta – 30Ls + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 2. vieta – 20Ls + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 3. vieta - 15Ls + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 

� 4. vieta – 100% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 5. vieta - 50% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 6 . vieta – viena bezmaksas stunda boulinga, atlaižu karte 

3) 21-31 dalībnieki. Apbalvoti tiek 6 labakie  

� 1. vieta – 35Ls + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 2. vieta – 25Ls + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 3. vieta  - 20Ls + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 

� 4. vieta – 100% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 5. vieta - 50% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 6. vieta – viena bezmaksas stunda boulinga, atlaižu karte 

4) 31-36 dalībnieki. Apbalvoti tiek 6 labakie 

� 1. vieta – 40Ls + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 2. vieta – 30Ls + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 

� 3. vieta - 25Ls + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 

� 4. vieta – 100% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 5. vieta - 50% atlaide nākamajā turnīrā. 

� 6. vieta – viena bezmaksas stunda boulinga, atlaižu karte. 
(summa noapaļojas līdz veselam latam uz leju, bez sant.) 

AVG HDC 

=>220 0 

140 - 210 (220 - AVG) : 2 (55%) 

<140 44 (MAX 44) 


