
Apbalvošanas vietas 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10 11,12

Apbalvošanas summa 570 Ls 150 100 80 60 50 40 30 25* 20** 15**

B bowlers (avg<165)***          summa 

190Ls
50 30 25 20 20* 15* 15** 10** 5**

  *dāvanu karte (подарочная карта) Proshop TenPin, **dāvanu karte (подарочная карта) Fantasy Park

Maiņa Nr. / смена
Sākums / 

начало

Sp. Skaits/ 

кол. Мест

1 maiņa (смена) 19:00 24

2 maiņa (смена) 19:00 24

3 maiņa (смена) 19:00 24

4 maiņa (смена)** 10:00 36

Desperado 13:00 24

Fināls 14:00

Pamatformats

Handikaps

Rezerves iespējas

Pārvietoš. metode/Maiņas biežums 

переходы  по дор., периодичность

Spēles stils / стиль игры

Dalībnieku skaits uz celiņa maiņas

количество игроков на дорожке

Iekļūšana finālā

в финал проходят

Precīzāka informācija un „Online” REĢISTRĀCIJA: www.bowlero.lv
created by: Julians Visockis

sait: www.bowlero.lv , e-mail: julian@ml.lv, mob. tel.: +371 29545854

15:40-17:20 >>(2F)  16 labākie, Playoff (spēles uz izslēgšanu) pa vienai spēlei,Cross lane 

2 финальных этапа

14:00 >>(1F) 22 прошедшие в финал, играют 4 игры на сумму

15:40-17:20 >>(2F)  16 лучших, плей-офф (участник выбывает из турнира после первого же проигрыша по 

итогам одной игры) Cross lane 

2 fināla etapi

В финал проходят TOP20 по результатам квалификации + 2 лучших результата из desperado.

Maksimāli 1 spēle, 1 pārspēle var būt rezervēta

Tiks ieklļauti: Top 20 spēlētāji no visām kvalifikācijas maiņām + Top 2 no desperado maiņas. 

14:00 >>(1F) 22 iekļuvušie finālā, 4 spēlēs punktu kopskaitu

max 3 spēlētāji uz celiņa

1 дорожка направо после каждой игры

1 celiņš pa labi / Pēc katras spēles 

Kvalifikācija un Desperado: spēles notiek pēc „European style”  sistēmas – spēle uz 1 celiņa. (игра на одной 

3 игрока на дорожке

Ls 10.00

Ls 12.00

Ls 14.00

Ls 15.00

Ls 7.00

Pārspēles maksa, Ls / 

ст. переигровки

Dalības maksa, Ls / 

стоимость участия 

Ls 12.00

Ls 14.00 Ls 10.00

Datums / число

28. februārī

  3. martā

  4. martā

Diena / день

Pirmdiena 

Ceturtdiena

Piektdiena

Svētdiena   6. martā

Kvalifikācija 6 spēles / Pārspēle 6 spēles / Desperado 1 spēle /

Zāles bumbu (hause balls) spēlētāji, bērni (līdz 12), sievietes saņēm  8 pin katrā spēlē.

Turnīra formāts (sīkāku turnīra formātu skatīties reglamentā)

**lidz 03.03.-21:00 privilēģijas tiks dotas spēlētājiem, kas dzīvo talāk nekā 90 km no Rīgas. ( parējie spēlētāji, kuri spēlēs 3. martā līdz plkst.21:00  var 

pierakstities "Waiting list" - Pagaidu lapa.)

**до 03.03.-21:00 привилегия присваивается игрокам, которые живут дальше 90 km от Риги. (все остальные до 03.03.-21:00  могут записываться 

в лист ожидания " Waiting list" - Pagaidu lapa.)

Kopējais apbalvošanas fonds  570 Ls

Призовой фонд рассчитан 60 и более заходов игроков, в случае меньшего количества заходов, призовой фонд уменьшается 

процентуально.

***главенство баз данных для определения среднего В игрока:1) 6no36, 2) 3TPL2011, 3) ZBL1круг, 4)LBT10-11 ,5) LT, EE стат.10-11.   Все игроки с заловыми шарами (hause ball). 

Организатор имеет право отказать игроку квалифицироваться как "B bowlers" (Face Control)

KVALIFIKĀCIJAS MAIŅAS UN CENAS, LS.  расписание смен и цены в Ls

Apbalvošanas fonds stājās spēkā, ja spēļu un pārspēļu skaits ir vienāds vai pārsniedz 60. Gadījumā jā spēļu un pārspēļu skaits netiks 

sasniegts, tad balvu fondi samazinās proporcionāli spēļu un pārspēļu skaitam.

***Galvenā datu bāzes spēlētāju vidējā rezultāta noteikšanai B grupā: 1) 6no36, 2) 3TPL2011, 3) ZBL1 aplis, 4) LBT10-11, 5) LT, EE stat.10-11.

Visi spēlētāji lieto zāles bumbām. Organizātors patur tiesības atteikt spēlētājam kvalificēties " b bowlers" grupā (Face Control)

Spēlētāji kuri uzmetīs 300 puntkus, saņem dāvanu karti 5Ls apmērā.                                                        

Игроки, бросившие 300 очков, получают подарочную карту = 5Ls
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