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Latvijas Individuālās Boulinga Tūres 
Reglaments (LBT 2011-2012). 

Latvijas Boulinga Tūre, (tālāk tekstā LBТ) 

LBT tiek iekļautas sacensības, kuras organizē Latvijas Boulinga Federācija (turpmāk tekstā LBF), 
vai kuras kopā ar LBF rīko citas organizācijas.  

Ne vēlāk kā 31 dienu pirms katras sezonas sākuma (1.septembris - 31.augusts) LBF organizē 7-dienu
tenderi starp Latvijas boulingiem un boulinga klubiem par tiesībām rīkot GOLD kategorijas 
sacensības LBT.  

1. LBT sastāv no:  
1.1. Turnīru kategorijas: PLATINUM К=1,5; GOLD К=1 

1.1.1. 2 PLATINUM К=1.5  
1.1.1.1. «Latvijas Meistarsacikstes» – atlase uz Eiropas Čempionu Kausa izcīņu.  
1.1.1.2. «AMF Latvijas kausa izcīņa»  – atlase uz AMF Pasaules kausa izcīņu.          

1.1.2. 7 GOLD  К=1   
1.1.2.1. 7 pamatturnīri Meistars XXX.  

1.2. Turnīra reglamentu, kategoriju un rīkošanas datumu apstiprina LBF un tas turnīru kalendārā 
tiek atzīmēts ar piezīmi LBT. 

2. Katrs spēlētājs pelna punktus piedaloties LBT turnīros un pēc savākto punktu summas veidojas
Vislatvijas reitings. Uz tā rezultātu pamata tiek formētas sieviešu un vīriešu izlases dalībai 
sekojošos sezonas turnīros: «European Men Championships», «European Women 
Championships», «World Men Championships», «World Women Championships». Tāpat, 
16 labākie vīrieši un 8 labākās sievietes saņem iespēju piedalīties „Grand Meistars” turnīrā. 

3. Latvijas reitinga uzskaites kārtība un noteikumi  
3.1. Latvijas reitings tiek uzskaitīts atsevišķi divos divīzijās: sieviešu un vīriešu. 
3.2. Reitinga punktus, saskaņā ar tabulu Pielikumā Nr.1, uzskaita visiem LBT turnīru 

dalībniekiem, kuri iegādājušies LBF gada licenci.  
3.3. Ja turnīrā piedalās spēlētāji, kam nav LBF licence, punktu uzskaites princips nemainās, taču 

tiek ņemti vērā tikai tie spēlētāji, kas ir LBF biedri (kam ir gada licences). 
3.4. Lai spēlētājam tiktu uzskaitīti konkrētā turnīra reitinga punkti, LBF licence ir jāiegādājas 

pirms šī turnīra. Pretējā gadījumā, ja licence ir nopirkta turnīra laikā, vai pēc tā, punkti sāks 
uzskaitīties tikai no nākamā turnīra.  

3.5. Ja kopējā reitingā ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta ir tam spēlētājam, kurš ieguvis 
vairāk punktu vienā no sezonas turnīriem uz salīdzināšanas brīdi. Ja punktu skaits joprojām 
ir vienāds, tiek salīdzināts nākamais turnīrs ar vislielāko punktu skaitu.  

4. Spēlētāju pielaide  
4.1. Latvijas reitinga sistēmā tiek iekļauti spēlētāji, kas ir LBF biedri un samaksājuši biedru 

maksu – gada licenci – 20 Ls/gadā. Spēlētāji LBF gada licenci iegādājas savos boulinga 
klubos pirms sezonas vai sezonas laikā (sezonas ilgums no 1. septembra līdz 31. augustam). 

4.2. Iegādājoties licenci, spēlētājam tiek izsniegta licences karte, kurai ir jābūt līdzi reģistrējoties 
reitinga turnīros. 

4.3. Ja kādu iemeslu dēļ spēlētājs zaudē LBF licenci, spēlētāja uzkrātie punkti reitinga turnīros 
paliek nemainīgi. 

5. Koeficienta piešķiršana LBT turnīram  
5.1. GOLD  К= 1  xxxx Meistars pamatturnīri.  
5.2. PLATINUM  К=1.5 LATVIJAS MEISTARSACĪKSTES un AMF Latvijas kausa izcīņa ir uzskatāmas 
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par neatkarīgiem turnīriem ar savu reglamentu un balvu fondu. No šiem turnīriem netiek 
veikts atskaitījums LBT fondā.       

6. Prasības LBT turnīriem  
6.1. Visiem turnīriem jāatbilst sekojošām kopējām prasībām:    

6.1.1. Tiek izmantotas ETBF atzītās iekārtas, materiāli un to koncentrācijas eļļas uzklāšanai 
un celiņu tīrīšanai;  

6.1.2. Tīrs un vienmērīgi slīdošs Approach (ieskrējiena zona), neizmantojot jebkādas vielas, 
lai mākslīgi palielinātu slīdamību.  

6.2. xxxx Meistars kategorijas turnīriem: 
6.2.1. Maksimālā turnīra maksa nedrīkst pārsniegt 3 Ls par katru spēli.  (piemērs: 6 spēles x 

3Ls = max18Ls) 
6.2.2. Balvu fondā tiek ieskaitīti 25% no kopējiem ieņēmumiem. 
6.2.3. LBT fondā no spēlētāja katra piegājiena tiek ieskaitīti 6Ls.  
6.2.4. Katrs no  turnīriem notiek uz 3 dažādām eļļām: īsās, vidējās un garās ( Short (33'-36'), 

Medium ( 37'-41') and Long (42'-47')), pieļaujamais grūtības koeficents no 2.1:1 līdz 4:1
6.2.5. Eļļas izvēle xxxx Meistars  turnīriem notiek izlozes ceļā. Pirmiem trī turnīriem tiek 

izlozēta īsā, vidējā un garā, savukārt nākamajiem turnīriem tā tiek automātiski izmantota 
pēc apļa principa (4, 5, 6 turnīram ir tā pati eļļa, kas 1., 2., 3., savukārt 7. Turnīram tāpat 
kā 1.) 

6.2.6. Spēles notiek cross-line sistēmā. 
6.2.7. Uz viena celiņu pāra spēlē 3-4 spēlētāji, ja spēļu bloks sastāv no 6 spēlēm, un 3-6 

spēlētāji, ja bloks sastāv no 4 vai mazāk spēlēm (pusfinālos) 

6.2.8. Minimums 5 dienas pirms turnīra LBT koordinators pārbauda un apstiprina 
mazgāšanas mašīnu, eļļas programmu, mazgāšanas līdzekļus un eļļas tipu. 

6.2.9. "XXXX meistars" turnīra tipos, iespējama pārspēlēt kvalifikācijas bloku ir tikai vienu 
reizi. 

7. „GRAND Meistars” 
7.1. GRAND Meistars finālturnīrā un 40% LBT naudas fonda balvas izspēlei tiek pielaisti 16 

vīrieši un 8 sievietes, kas savākuši visvairāk punktu atbilstoši zemāk, punktā 7.2 aprakstītajai 
shēmai. 

7.2. Vislatvijas reitinga ieskaitei tiek ņemta punktu summa, kas savākta 6 (sešos) labākajos 
„Meistars”(GOLD) turnīros no 7 iespējamiem. PLATINUM turnīri ieskaitē neiet. Turklāt 
spēlētājs var nospēlēt arī tikai vienā „Meistars” turnīrā, ja ar iegūtajiem punktiem pietiek, lai 
kvalificētos Grand Meistars. 

7.3. Ja kāds no spēlētājiem atsakās piedalīties Grand Meistars turnīrā, zemāk reitingā esošie 
spēlētāji netiek pielaisti dalībai Grand Meistars. 

8. Latvijas izlases formēšana (sieviešu un vīriešu komandas) 
8.1. Izlases komandas tiek formētas dalībai «European Men Championships», «European Women 

Championships», «World Men Championships», «World Women Championships»  turnīros 
izmantojot reitinga sistēmu. 

8.2. Vīriešu izlase tiek formēta pēc reitinga punktu sistēmas, atbilstoši aprakstam punktā 8.4 
8.3. Sieviešu izlase tiek formēta pēc reitinga punktu sistēmas, atbilstoši aprakstam punktā 8.5 
8.4. 6 labākie spēlētāji vīrieši divizionā iekļūst izlasē atbilstoši savāktajiem reitinga punktiem. 

8.4.1. No Vislatvijas reitinga ieskaitē tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta 7 
(septiņos) labākajos turnīros no 9 iespējamiem. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā 
reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. 

8.4.2. Ja kāds no 6 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var 
ieņemt kāds no 7 – 10 vietas ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.  

8.5. 6 labākie spēlētāji sieviešu divizionā iekļūst izlasē atbilstoši savāktajiem reitinga punktiem. 
8.5.1. 2011-2012. gada sezonā sieviešu izlasē tiks iekļautas 5 spēlētājas, bet 6. spēlētājs - 

Diāna Zavjalova, kurai vietu izlasē rezervējusi LBF. 
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8.5.2. No Vislatvijas reitinga ieskaitē tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta 7 
(septiņos) labākajos turnīros no 9 iespējamiem. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā 
reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. 

8.5.3. Ja kāds no 6 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var 
ieņemt kāds no 7 – 10 vietas ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.  

9. Statistika un spēlētāja vidējā rezultāta aprēķins 

9.1. Statistikā tiek ieskaitītas visas kvalifikācijas spēles kā arī pusfināli un fināli, bez Round 
Robin un savstarpējiem mačiem. 

9.2. Vidējā rezultāta aprēķinam tiek ņemtas spēlētāja pēdējās 50 spēles no spēlētāja statistikas. 

10. LBT naudas fonds, tā uzkrāšanas un izlietošanas noteikumi  
10.1. Visi atskaitījumi, kurus veic LBT turnīru organizētāji, tiek novirzīti LBT uzkrāšanas fondā, 

kuru kontrolē turnīra koordinators.  
10.2. Uzkrāto līdzekļu izlietojums:  

10.2.1. Līdzekļi, kas uzkrājušies no iemaksām dalībai vīriešu un sieviešu divīzijā, tiek 
izmantoti divīzijas ietvaros sekojoši: 

10.2.2. 50% LBT fonda izmanto izlases komandas vajadzībām 
10.2.3. 40% no LBT fonda izmanto „Grand Meistars” balvu fondam. 
10.2.4. 5% no LBT fonda tiek izmantoti kausiem un balvām 7-os „Meistars” un „Grand 

Meistars”.  
10.2.5. 5% no LBT fonda tiek izmantoti LBT apkalpošanai, reitinga sistēmas un spēlētāju 

statistikas uzturēšanai. 
10.3. Gadījumā, ja nepietiek līdzekļu, lai nosegtu izlases braucienu izdevumus, darbojas sekojoši 

noteikumi:  
10.3.1. Ja LBT fonds nenosedz visus izlases brauciena izdevumus, nepietiekošos līdzekļus 

sedz izlases dalībnieki.  
10.3.2. LBF un izlases dalībnieki savlaicīgi, bet nevēlāk kā 1 mēnesi pirms izbraukšanas uz 

sacensībām, veic kopējo brauciena izmaksu kalkulāciju,  optimizē izdevumus un nofiksē 
to minimālo summu, kura katram spēlētājam jāiegulda, lai varētu piedalīties dotajās 
sacensībās.  

10.3.3. Apstiprinājums dalībai sacensībās ir jādod 5 dienu laikā. 
10.3.4. Spēlētājs drīkst atteikties, šajā gadījumā tiesības piedalīties sacensībās ir nākamajam 

spēlētājam zemāk reitingā (līdz 10. vietai). 
10.3.5. Ja kādu iemeslu dēļ brauciena izmaksas samazinās par vairāk kā 30%, tad tiesības 

piedalīties atkal tiek piedāvātas augstāk reitingā esošiem spēlētājiem, bet tikai gadījumā, 
ja sacensību pieteikumā ir iespējams veikt izmaiņas.  

11. Izmaiņu un papildinājumu iekļaušanas noteikumi LBT struktūrā  
11.1. Visas izmaiņas un papildinājumi seznoas laikā notiek tiekoties pa vienam pārstāvim no 

katra LBF boulinga kluba.  
11.2. Izmaiņas un papildinājumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  

Izstrādājis "TenPin"  
klubs ar "Zelta Prizma", "BBS", "A-Z bouling" kluba atbalstu; apstiprināts LBF 

2011.g. 15.augusts. Atjaunots 19.08.2011 
 



LBT2011-2012, pielikums  Nr.1  (LBT POINT LIST)

POS PTS POS PTS POS PTS POS PTS

1 30.0 1 220 1 45.0 1 330
2 25.0 2 189 2 38.0 2 284
3 22.0 3 165 3 33.0 3 248
4 20.0 4 147 4 30.0 4 221
5 18.0 5 132 5 27.0 5 198
6 16.0 6 120 6 24.0 6 180
7 15.0 7 110 7 23.0 7 165
8 14.0 8 102 8 21.0 8 153
9 13.0 9 94 9 20.0 9 141
10 12.0 10 88 10 18.0 10 132
11 11.0 11 83 11 17.0 11 125
12 10.0 12 78 12 15.0 12 117

13 83 13 125
14 79 14 119
15 75 15 113
16 71 16 107
17 68 17 102
18 65 18 98
19 62 19 93
20 60 20 90
21 58 21 87
22 56 22 84
23 54 23 81
24 52 24 78
25 50 25 75
26 48 26 72
27 47 27 71
28 45 28 68
29 44 29 66
30 43 30 65
31 42 31 63
32 41 32 62
33 39 33 59
34 38 34 57
35 37 35 56
36 37 36 56
37 36 37 54
38 35 38 53
39 34 39 51
40 33 40 50
41 33 41 50
42 32 42 48
43 31 43 47
44 31 44 47
45 30 45 45

2011-2012 Latvijas Boulinga Tūre punktu lapa

Qialifying position Final finishing position

kvalifikācijās 
pozicija

pozīcija pēc fināla
kvalifikācijās 

pozicija
pozīcija pēc fināla

квалификационная 
позиция

позиция после финала

Qialifying position Final finishing position

квалификационная 
позиция

позиция после финала

2 PLATINUM (k=1.5)                  
«Latvijas Meistarsacikstes», «AMF Latvijas kausa 

izcīņa»   

7 GOLD (k=1)                        
pamatturnīri Meistars
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