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L a t v i j a s  b o u l i n g a  t ū r e  2 0 1 0 - 2 0 1 1  
2 . R E I T I N G A  T U R N ĪR S  

„Bowlero  MASTERS” 
2 0 1 0 .  g .  1 1 . - 1 4  N o v e m b r ī  

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

ORGANIZĒ: „Sporta un atputas centrs "BOWLERO" sadarbībā ar  

   Latvijas Boulinga Federāciju un „Boulinga sporta klubs "TenPin" 

TURNĪRA FORMĀTS: Individuālais reitenga turnīrs. Turnīra koficients = 2. 

Pieteikšanās (kvalifikacijai un parspēlei) un informācija:  
on-line: www.bowlero.lv, julian@ml.lv ,29545854 
 
SPĒĻU SĀKUMS: 2010.gada 11.oktobrī, plkst. 19-00 (1 kārta) 

SPĒĻU KĀRTĪBA 
Spēles tiek rīkotas saskaņā ar LBF sacensību nolikumu.   

spēles grafiks: 

A. kārta – kvalifikācija- 11.11. plkst. 19-00 – 21-30;  

1. kārta – kvalifikācija- 13.11. plkst. 10-00 – 12-30;  

2. kārta – kvalifikācija- 14.11. plkst. 10-00 – 12-30;  

    (priekšroka ārpus Rīgas 90km iedzīvotājiem un pārspēlēm)  

3. kārta – pusfināli un fināli –plkst. 13-00 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
1. Vispārēji noteikumi. 

Spēles tiek rīkotas saskaņā ar FIQ, ETBF noteikumiem un LBF sacensību un Latvijas Boulinga Tūre 
nolikumiem. 

2. Dalības maksa.  

Dalības maksa no katra spēlētāja  tiek noteikta LVL 15.00 

3. Neizšķirts rezultāts  

3.1. Kvalifikācijas un 1. kārtā pusfinālā neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks 
rezultāts pēdējā spēlē.  
3.2. Ja neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts priekšpēdējā spēlē, utt. 
3.3. Neizšķirts rezultāts Pusfināla 2. un 3. kārtā, Fināla 1. un 2. kārtā pēc Stepladder spēlē – tiek pārspēlēta 9. 
un 10. figūra, līdz neizšķirts ir likvidēts.  

 

Spēles notiek pēc “crossline” sistēmas, mainot celiņus ik pēc divām spēlēm – pāra celiņi – divus celiņus pa 
labi, bet nepāra celiņi – divus celiņus pa kreisi. 

Pirms katra kārta notiek iesildīšanās – 10 minūtes. Pirms savstarpējām fināla spēlēm 5 minūtes. 

Turnīrs sastāv no 6 priekšspēlēm, pusfināla un finālā. Katrs spēlētājs izspēlē 6 spēles. Pēc rezultātu 
summas tiek noteikti 50% no labāko spēlētāju vīriešu (max.16 spēlētāji) un dāmu (max. 8 spēlētāji, 
minimums 3) konkurencē. (gadījumā, ja % spēlētāju skaits ir nepāra, tad daļskaitļi tiks noapaļoti uz augšu, 
piem. 15.5> 16) 
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Pusfināls: 
1. kārta – 50 % spēlētāju (vīrieši (max.16 spēlētāji) un dāmas (max 8 spēlētāji, min 3) konkurencē) pēc 

kvalifikācijas rezultātiem izspēle 4 spēles, saglabājot kvalifikācijas rezultātus. 
Pēc kvalifikācijas un 1.kārtas, pēc 10 spēļu rezultātiem nākošā pusfināla kārtā tiek 9 labākie vīrieši un 6 
sievietes. Spēlētāji, kuri netika tālāk ieņem vietas par 10 spēlēm pēc kvalifikācijas un 1 pusfināla kārtas. 

Spēlētāji ieņemošie: 

vīrieši 1,2,3 vietu automātiski pāriet 3 PUSFINĀLA kārtā. 

2. kārta - Stepladder 1 spēlē  

       vīrieši                                                      sievietes 
1. mačs A:  4. vieta pret 9. vietu           mačs A: 1. vieta pret 6. vietu 

2. mačs B:  5. vieta pret 8. vietu           mačs B: 2. vieta pret 5. vietu 

3. mačs C:  6. vieta pret 7. vietu           mačs C: 3. vieta pret 4. vietu 

Uzvarētāji vīrieši pāriet 3 kārtā. 

2 pusfināla kārtas uzvarētājas sievietes pāriet uz 1 kārtas finālu. 

 

Spēlētāji, kuri netika tālāk ieņem vietas par 10 spēlēm pēc kvalifikācijas un 1 pusfināla kārtas. 

3. kārta – vīrieši   Stepladder 1 spēlē  
1. mačs D:  1. vieta pret C.  

2. mačs E:  2. vieta pret B.  

3. mačs F:  3. vieta pret A.  

Labākais kvalifikācijā un pusfināla 1. kārtas starp uzvarētājiem 3. kārtā automātiski pāriet uz 2 kārtas finālu 
un gaida 1 kārtas fināla uzvarētāju. 

 
Spēlētāji, kuri netika tālāk ieņem vietas par 10 spēlēm pēc kvalifikācijas un 1 pusfināla kārtas saskaņā ar 
spēlētāju ieņemtajām vietām pēc iepriekšējām kārtām. 

 

Fināls: 
1. kārta - Stepladder 1 spēlē  

2 pusfināla kārtas uzvarētājas sievietes, labākā no 3 spēlētājām pēc kvalifikācijas un 1 kārtas pusfināla 
automātiski pāriet uz 2 fināla kārtu un gaida 1. fināla kārtas uzvarētāju. 

       vīrieši                                                      sievietes 
 mačs G:  2. vieta pret 3. vietu           mačs G: 2. vieta pret 3. vietu 

2. kārta - Stepladder 1 spēlē  

      vīrieši                                                  sievietes 
 mačs H:  G pret 1. vietu                mačs H:  G pret 1. vietu 

Celiņus, uz kuriem notiek finālspēles, nosaka turnīra galvenais tiesnesis. Celiņi tiks papildus sagatavoti (tīrīti 
un eļļoti) pirms pusfinālspēlēm. 

Par spēles gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Katra dalībnieka pienākums ir pareizi aizpildīt 
spēles protokolu un, pēc 6 priekšsacīkšu spēlēm , to parakstīt un nodot tiesnesim. 

Spēles rezultātu informatīvo apkopošanu nodrošina turnīra galvenais tiesnesis. 
 

 Balvu fonds 25% no dalības maksas:  

Dāmu konkurencē: 1 vieta – 50 %; 2 vieta – 30 %; 3 vieta – 20%; 
Vīriešu konkurencē: 1 vieta – 50 %; 2 vieta – 25%; 3 vieta – 15%; 4 vieta – 10% 


