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Lai piedalītos turnīrā vēlams priekšlaicīgi pieteikties, saitā www.bowlero.lv (aizpildot ON-Line reģistrācijas formu pie sadaļas 
turnīri/6no36), pa telefonu BOWLERO INFO tel: 67804600 vai boulingā pie operatora. 

"6no36"sezona 2013-2014 update:03.02.2014 

Turnīra reglaments "6no36" boulinga centrā „Bowlero” 
Katru svētdienu plkst. 18:00  
Iestāšanās maksa 17 EUR 
Tiek aicināti visi, kas vēlas spēlēt, katrs spēlētājs saņem handikapu pēc TenPin club sitēmas. 
 
Turnīra pamat noteikumi. 
–  Dalībnieku reģistrācija un izloze. Maksimālais dalībnieku skaits: 24* cilvēki. 
– Iesildīšanās - pirms kvalifikācijas 10 min, pirms visiem citiem etapiem 1 freims. 
– Kvalifikācija 4 spēles.  

– „3in1”   1 spēle,  

     pieteikties dalībā „3in1” var 3 kategorijās: 
1. D - «desperado» atlasa 2 spēlētājus (Ja spēlētāju skaits <=20), 4(ja spēlētāju skaits >=20labākajiem) 

spēle „3in1”  fināla pirmajā posmā. Maksa 7 EUR (4 EUR, ja spēlētāju skaits <=10) 
2. PR - «position round» sliktākas kvalifikācijas spēles pārspēle, ja spēlētāju skaits<=10 PR 

atceļas. Maksa 7 EUR (4 EUR, ja spēlētāju skaits <=10) dod iespēju spēlētājam ieņemt augstāku 
vietu kvalifikācijā izņemot 1,2 vietu 

3. D+PR - «desperado» + «position round» - dalība vienlaicīgi abās kategorijās. 14 EUR 
                                                                                      (8 EUR ja spēlētāju skaits <=10). 
 
– FLAER - spēlētājs iegūst FLAER automātiski tiek Fināla 1 kārta,(neatkarīgi, no kvalifikācijas 

rezultāta) FLAER iegūst labākais kvalifikācijas rezultāts starp sievietiem netikušajām finālā. 
 

– TOTEM - statuss, kuršs dod sekojošas privilēģijas spēlētājiem: 

1) T īpašnieks kvalifikācijā paliek savā pozīcijā neatkarīgi no rezultāta pēc 3in1 
2) T īpašnieks netiekot 6 labākajos pēc fināla Step1 automātiski tiek Fināla otrajā kārtā Step2, 

Pievienojoties pie 6 finālistiem, tikušiem pēc rezultātiem. 
     TOTEM iegūst atkarībā no spēlētāju skaita: 

1) 11-15 dalībnieki spēlētājs ieņemis I vieto pēc kvalifikācijas un II, III pēc spēles 3in1 
2) 16-24 dalībnieki spēlētājs ieņēmis I, II vietu pēc kvalifikācijas un III, IV pēc spēles 3in1  
3) <=10 dalībnieki, spēlētājs kurš ieņēmis I vietu pēc kvalifikācijas spēlēm un II pēc spēlēm „3in1” 
 

– TURBO – labākais 4. spēles rezultāts kvalifikācijas spēlē, starp turbo dalībniekiem, automātiski tiek 
fināla Step 1. Līdz 4 spēles sākumam jebkurš kvalifikācijas spēlētājs samaksājot 3 EUR, kļūst par turbo 
dalībnieku. 

 

– Iekļūst Finālā pēc summas 4 spēles + „3in1” notiek  atkarībā no spēlētāju skaita: 
1)  <=10 dalībnieki, Finālā 6 spēlētāji 
 4 spēlētāji kvalifikācijas. 
 2 spēlētāji – Desperado. 

 
2) 11-15 spēlētāji, finālā 8 spēlētāji. 
 5 spēlētāji pēc kvalifikācijas un 3in1. 
 1 spēlētājs – TURBO 
 2 spēlētāji – Desperado. 

 
 

3) 16-20 dalībnieki Finālā 12 spēlētāji. 
 8 spēlētāji pēc kvalifikācijas un 3in1. 
 1 spēlētājs – TURBO 
 2 spēlētāji – desperado 
 1 dāma – FLAER 

4) 21-24 dalībnieki. Fināla 16 spēlētaji 
 10 spēlētāji pēc kvalifikācijas un 3in1. 
 1 spēlētājs – TURBO 
 4 spēlētāji – desperado 
 1 dāma – FLAER 
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– Final Step 1 
Spēlētāji, kuri tikuši fināla Step 1 spēlē vienu spēli. 
6 labākie spēlētāji (5 labākie, ja piedāļās<=10 dalībnieki) + Totem īpašnieki (netikuši 6 (5) labākajos) 
tiek tālāk uz Final Step 2 
 

 

– Final Step 2 
6 labākie (5, ja piedalās <=10dalībnieki)  + TOTEM netikuši 6 (5) labākajos spēle 1 spēli. 
Spēlētājiem, kuri tikuši fināla Step 2 punkti paliek, no fināla Step 1  
Spēlētāji spēlē par Step1 un Step 2 summu, attiecīgi ieņem vietas 1-* vieta. 
 
 

– Uzvarētāja apbalvošana balvu fondu sadalē skatīties Pielikumā Nr.2 

 
Uzmanību! 

1. Turnīra dalībnieku izlīdzināšanai izmanto iespēju Handikap 
pēc versijas TenPin klubu. skat. PIELIKUMU №1  
Pamata handikaps pieskaitās dalībnieku rezultātiem visos turnīra etapos. 
2. Pie vienāda punktu skaita par uzvarētāju tiek uzskatīts spēlētājs, kura handikaps ir mazāks.  
Ja handikapi  ir vienādi tad spēlētāji izdara pa 1 metienam uz ceļiņa, kur pabeidza spēli un tam, kurš  nogāzis 
vis vairāk ķegļu, skaitās par uzvarētāju, ja abi spēlētāji nogāž vienādu ķegļu skaitu, atkārto metienu, līdz 
kāds no spēlētājiem nogāž vairāk ķegļus, attiecība pret otru spēlētāju. 
2.1. Jauns dalībnieks (spēlētājs, kuram vēl nav patstāvīga handikapa) salīdzinājumā ar spēlētāju, kuram ir 
patstāvīgs handikaps, par labāko tiek uzskatīts spēlētājs, kuram ir patstāvīgs handikaps. 
3. Kvalifikāciju spēlē pēc European style 1-3 spēlētājiem uz celiņa, ar pāreju 3 celiņus pa labi, pēc katras 
nospēlētās spēles. 
    Finālu izspēlē ра European style 1-3 spēlētāji uz celiņa.  
4.Celiņa izvēle notiek pēc izlozes. 

Turnīra organizators atstāj sev iespēju izmaiņām pirms turnīra sākuma. 
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PIELIKUMS №1 
HDC pēc versijas TenPin kluba 55% , bāze (200, 210, 220)* , pēc pēdējām 50 nospēlētajām spēlēm turnīrā. 
Maksimālā handikapa ierobežojums nav. 

BĀZE tiek pārrēķināta vienu reizi trīs mēnešos. Ja perioda beigās vidējais rezultāts 20% no kopējā 
dalībnieku skaita būs lielāks par doto izvēlēto bāzi, nākamajā aplī bāze tiks palielināta vai samazināta pēc 
shēmas 200, 210, 220, tā lai 20% dalībnieku vidējais rezultāts nebūtu lielāks par jauno HDC bāzi. 

Visiem dalībniekiem paredzēts individuāls handikaps, kurš tiek aprēķināts pēc sekojošas shēmas: 
 
 
 
 

(handikaps tiek noapaļots uz leju) 
-Jauniem spēlētājiem, kuriem nav handikapa pēc statistikas "6no36" starta handikaps tiek aprēķināts 

katrai spēlei (Piemērs (baze220) 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 (update 03.02.2014) 
Uzvarētāja apbalvošana atkarībā no spēlētāju skaita: 
 

1) <=10 dalībnieki, Apbalvoti tiek 4 labākie. Balvu fonds sastāda 50% no dalības 
iestāšanās maksas, un tiek sadalīts sekojošā kārtībā.  
 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 – 35 EUR + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 
 2. vieta – 20 EUR + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 
 3. vieta – 15 EUR + 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 – 42 EUR + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 
 2. vieta – 27 EUR + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 
 3. vieta – 22EUR  + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 
 4. vieta – 100% atlaide nākamajā turnīrā. 
 5. vieta - 50% atlaide nākamajā turnīrā. 
 6 . vieta – 30% atlaide nākamajā turnīrā. 

3) 21-24 dalībnieki. Apbalvoti tiek 6 labakie  
 1. vieta – 49 EUR + 50% no 50% savāktās summas par 3in1 
 2. vieta – 34 EUR + 30% no 50% savāktās summas par 3in1 
 3. vieta – 29 EUR + 20% no 50% savāktas summas par 3in1 
 4. vieta – 100% atlaide nākamajā turnīrā. 
 5. vieta - 50% atlaide nākamajā turnīrā. 
 6 . vieta – 30% atlaide nākamajā turnīrā. 
 

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 EUR uz leju, bez centiem) 

AVG HDC 

=>Baze 0 
140 -  Baze ( Baze  - AVG) * 55% 


