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“6no36” Grand Final  
Composing Top 32 

Top 32 from the “6no36” rating system. 

 

Labākie 32 no reitinga sistemas “6no36” , Iestāšanās maksa 12 Ls 
 

Final step 1 

Players seeded 9–32 play 4 games starting from scratch 

Top 12 of these players will continue to the final step 2 

Players not continuing will be ranked 21–32 according to their positioning in the final step 1 

Spēlētāji, kas iekļuvuši finālā kā 9. līdz 32., spēlē 4 spēles, sākot no 0. 

12 labākie turpina spēlēt fināla 2. kārtā. 

Spēlētāji, kas neturpina spēli, ieņem vietas no 21. līdz 32. atkarībā no vietas pēc fināla 1. kārtas. 
 

Final step 2 

The 12 players continuing  from the final step 1 and  payers seeded 1-8 will play 4 games starting from scratch 

Top 12 of these players will continue to the final step 3 

Players not continuing will be ranked 13–20 according to their positioning in the final step 2 

12 spēlētāji no 1. kārtas turpina spēlēt  un spēlētāji, kas iekļuvuši finālā kā 1. līdz 8., spēlē 4 

spēles, sākot no 0. 

12 labākie turpina spēlēt fināla 3. kārtā. 

Spēlētāji, kas neturpina spēli, ieņem vietas no 13. līdz 20. atkarībā no vietas pēc fināla 2. kārtas. 
 

Seeding and matching for the final step 3,4 
Players at position 1-12 after final step 2 will be seeded 1-12 

For each step the matches will be combined as the highest seeded player vs. the lowest seeded player. 

Spēlētāji, kas pēc fināla 2. kārtas. ir ieņēmuši 1. līdz 12. ieņem pozīciju no 1. līdz 12. 

no 3. kārtas, savstarpēji spēlē augstāk izliktais spēlētājs prēt zemāk izlikto spēlētāju. 
 

Final step 3 

There will be 6 matches, best of 3 games 

The 6 winners of the matches will continue to the final step 4 

The 6 losers of the matches will be ranked 7-12 according to their seeding before the final step 3 

3. kārtā 6 mači, katrā 3 spēles līdz 2 uzvarām. 

6 uzvarētāji turpina spēlēt fināla 4. kārtā.  

6 zaudētāji ieņem vietas no 7. līdz 12. atkarībā no viņu vietas pirms 3. kārtas. 
 

Final step 4 

There will be 3 matches, best of 3 games 

The 3 winners of the matches will continue to the final step5 

The 3 losers of the matches will be ranked 4-6 according to their seeding before the final step 3 

4. kārtā 3 mači, , katrā 3 spēles līdz 2 uzvarām. 

3 uzvarētāji turpina spēlēt fināla 5. kārtā. 

3 zaudētāji ieņem 4.- 6. vietu atkarībā no viņu vietas pirms fināla 3. kārtas. 
 

Final step 5 

3 players will play a one game match 

Top 2 of these players will continue to the final step 6 

The losers of the match will be ranked 3 

3 spēlētāji spēlē 1 maču, kas sastāv no 1 spēles. 

2 labākie turpina turpina spēlēt fināla 6. kārtā. 

zaudētājs ieņem 3. vietu. 

 

Final step 6 

2 players will play a one game match 

The winner of the match will be ranked 1 

The losers of the match will be ranked 2 

2 spēlētāji spēlē 1 maču, kas sastāv no 1 spēles. 

Uzvarētājs ieņem 1. vietu, 

zaudētājs ieņem 2. vietu. 
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“6no36” Grand Final  
 

 

Tournament tie rules. Neizšķirts rezultāts. 

The final step 1 - 2 
In case of a tie the player with the highest position is the one with the low HDC if HDC equal highest pin fall in the last 

game. In case of a tie still exists the player with the highest position is the one with the highest pin fall in the second last 

game etc. 

 

neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam, kuram zemaks HDC, gadījumā ja HDC ir vienads  

tad augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē. 

Ja neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts priekšpēdējā spēlē, utt 

 

Final step 3-6. In case of a tie in any game in any match in the final rounds a one ball roll off on a full set of pins will be 

played, repeated until tie is broken. 

 

 Neizšķirts rezultāts izslēgšanas spēlēs (fināla 3.-5. kārta): ja ir neizšķirts rezultāts jebkurā spēlē jebkurā  mačā,  tiek spēlēta 

viena bumba pa pilnu ķegļu komplektu, līdz neizšķirts ir likvidēts.  

 Metienu spēlētāji izpilda uz celiņa, uz kura tika pabeigta spēle. 

 

 

Lane assignments and lane movements/Celiņu sagatavošana un pārvietošanas pa celiņiem 

Spēles stils 

step 1 – 2 spēles notiek pēc „European style” sistēmas – spēle uz 1 celiņa.  

    Pārvietošanās metode 3 celiņš pa labi 

10 minutes warm up on the starting lane (F.steps 1-2) 

step 3 – 6 Fināla etapos spēles notiek pēc „crossline” sistēmas-spēle uz diviem celiņiem. 

3 minutes warm up on the starting lane (F.steps 3-6) 

 

Prize money expressed in Ls / Turnīra balvu fonds ( Ls ) 

Schedule for the final steps /  finālspēļu saraksts,  

pielikuma #1 

 


