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Latvijas Boulinga Tūres Reglaments  

(LBT 2015.-2016.) 

Latvijas Boulinga Tūrē (turpmāk tekstā LBT) tiek iekļāutas sacensības, kuras organizē Latvijas 

Boulinga Federācija (turpmāk tekstā LBF), vai kuras kopā ar LBF rīko citas organizācijas.  

Tenderis par tiesībām rīkot LBT sacensības netiek organizēts. LBF sadarbībā ar boulinga centriem, 

kuros norisinās LBT turnīri, nosaka turnīru rīkošanas datumus un norises vietas. Sacensību kalendārs tiek 

apstiprināts ne vēlāk kā 7 dienas pirms sezonas (1. septembris – 31. augusts) sākuma. 

 

1. LBT pamatprincipi  

1.1.  LBT sastāv no: 

1.1.1. «Latvijas Meistarsacīkstes» – atlase uz Eiropas Čempionu Kausa izcīņu. 

1.1.2. «AMF Latvijas kausa izcīņa»  – atlase uz AMF Pasaules kausa izcīņu.          

1.1.3. 5 “Meistars” kategorijas turnīri 

1.2. Turnīra reglamentu, kategoriju un rīkošanas datumu apstiprina LBF un tas turnīru kalendārā tiek 

atzīmēts ar piezīmi LBT. 

1.3. Katrs spēlētājs pelna punktus, piedaloties LBT turnīros, un pēc savākto punktu summas veidojas 

Vislatvijas reitings. Tā rezultātu pamata tiek formētas sieviešu, vīriešu un junioru izlases dalībai 

sekojošos sezonas turnīros: «European Men Championships», «European Women 

Championships», «European Youth Championships», «World Men Championships», «World 

Women Championships», «World Youth Championships», «World Singles Championships», 

«World Games». Senioru izlase tiek formēta pēc atbildīgas personas, ko nosaka LBF valde, 

lēmuma, ņemot vērā kandidatu pozīcijas reitingā. 

 

2. Latvijas reitinga uzskaites kārtība un noteikumi  

2.1. Latvijas reitings tiek uzskaitīts atsevišķi cetrās divīzijās: sieviešu, vīriešu, senioru un junioru. 

2.2. Seniors ir persona, kas ir sasneigusi 45 gadu vecumu līdz 2015. gada 31. augustam ieskaitot. 

2.3. Juniors ir persona, kas nav saniegusi 18 gadu vecumu līdz 2016. gada 1. septembrim ieskaitot.  

2.4. Ja seniors/juniors un vīrietis/sieviete ir tā pati persona, tad reitinga punkti tiek uzskaitīti abās 

divīzijās.  

2.5. Reitinga punktus, saskaņā ar tabulu Pielikumā Nr.1, uzskaita visiem LBT turnīru dalībniekiem. 

2.6. Katram turnīram tiek piešķirts koeficients, kas tiek ņemts vērā Reitinga punktu uzskaitei. 

Latvijas Meistarsacīkstēm, Qubica AMF Latvijas atlases sacensībām koeficients ir vienāds ar 

K=1.5. Viesiem pārējiem turnīriem koeficients ir vienāds ar K=1. 

2.7. 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.  
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2.8. Gadījumā, ja sezonas laikā Latvijas teritorijā tiek organizēts turnīrs, ko ir sankcionējusi LBF un 

kurā piedalās vismaz 50 spēlētāji, tas automātiski tiek iekļauts Reitingā ar koeficientu K=1,5. 

2.9. Reitinga kopvērtājuma tabulā tiks ņemti vērā katra spēlētāja 5 turnīri, kuros tika savākts lielākais 

reitinga punktu skaits. Spēlētājs tiek iekļauts Reitingā tad, ja ir nospēlējis kaut vienu “Meistars” 

turnīru. 

 

3. Spēlētāju pielaišana 

3.1. Latvijas reitinga sistēmā tiek iekļauti visi spēlētāji, kas piedalījās kaut vienā Reitinga turnīrā, 

tomēr uz iekļaušanu nacionālajās izlasēs var pretendēt tikai Latvijas pilsoņi. 

3.2. LBT turnīros nav dalībnieku vecuma ierobežojuma.  

3.3. Masters kategorijas turnīros sievietes un vīrieši spēlē vienā divizijā. Sievietes saņem handikapu 

– 8 punkti – katrā spēlē.  Seniori un juniori handikapu nesaņem. 

 

4. LBT turnīru norises kārtība 

4.1. LBT turnīru norises laiki un vietas tiek noteikti ne vēlāk kā 7 dienas pirms sezonas sākuma.   

4.2. Visi “Meistars” kategorijas turnīri notiek pēc unificētiem noteikumiem, kas ir apskatāmi dotā 

reglamenta Pielikumā Nr.2. “Meistars” turnīru spēļu grafiks tiek publicēts vismaz 14 dienas 

pirms turnīra sākuma.  

4.3. Latvijas Meistarsacīkšu un AMF Latvijas kausa izcīņas Reglamenti tiek publicēti ne vēlāk ka 1 

mēnesi pirms turnīra sākuma. Eļļas diagramma ir publicēta LBF mājas lapā vismaz 14 dienas 

pirms turnīra sākuma. Eļļai ir pieejama treniņiem konkretā boulingā vismaz 7 dienas pirms 

turnīra sākuma. 

4.4. Boulinga centrs, kurā norisinās turnīrs, garantē, ka sacensību laikā tiek izmantotas ETBF atzītās 

iekārtas, materiāli un to koncentrācijas eļļas uzklāšanai un celiņu tīrīšanai; kā arī ir tīrs un 

vienmērīgi slīdošs Approach (ieskrējiena zona), neizmantojot jebkādas vielas, lai mākslīgi 

palielinātu slīdamību.  

4.5. Katrs no “Meistars” turnīriem notiek uz eļļām, kuru pieļaujamais grūtības koeficents no 1:1 līdz 

4:1. Eļļas diagramma ir publicēta LBF mājas lapā vismaz 14 dienas pirms turnīra sākuma. Eļļai 

ir jābūt pieejamai treniņiem konkretā boulingā vismaz 7 dienas pirms turnīra sākuma. 

4.6. Pārspēļu skaits nav ierobežots. 

4.7. Sezonas nobeigumā pēc visiem aizvadītajiem LBT turnīriem notiek LBT Grand Fināls. Grand 

Finālā piedalās 14 labākie kungi un 4 labākās dāmas pēc Reitinga. Grand Fināla nolikums ir 

atrodams dotā reglamenta Pielikumā Nr.3. 

4.8. Ja kāds no spēlētājiem atsakās piedalīties Grand Finālā, zemāk reitingā esošie spēlētāji netiek 

pielaisti dalībai Grand Finālām.  
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5. Latvijas izlases formēšana  

5.1. Uz iekļaušanu nacionālajās izlasēs var pretendēt tikai Latvijas pilsoņi. 

5.2. Izlases komandas tiek formētas dalībai «European Men Championships», «European Women 

Championships», «European Youth Championships», «World Men Championships», «World 

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

5.3. Senioru izlases tiek formētas pēc atbildīgas personas, ko nosaka LBF valde, lēmuma, ņemot vērā 

kandidatu pozīcijas reitingā. 

5.4. Izlases sastāvu «World Singles Championships» un  «World Games» formē atbildīga persona, 

ko nosaka LBF valde.  

5.5. Vīriešu izlase tiek formēta pēc reitinga punktu sistēmas, atbilstoši aprakstam punktā 5.7. 

5.6. Sieviešu izlase tiek formēta pēc reitinga punktu sistēmas, atbilstoši aprakstam punktā 5.8. 

5.7. 4 labākie spēlētāji vīriešu divizionā iekļūst izlasē atbilstoši savāktajiem reitinga punktiem. 

5.7.1. No Vislatvijas reitinga ieskaitē tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta 5 LBT 

turnīros ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā reitinga turnīrā, 

ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. 

5.7.2. Vēl divus izlases dalībniekus nosaka atbildīga persona, ko nosaka LBF valde, ņēmot vērā 

kandidātu pozīcijas Reitingā. 

5.7.3. 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.  

5.8. 4 labākie spēlētāji sieviešu divizionā iekļūst izlasē atbilstoši savāktajiem reitinga punktiem.  

5.8.1. 2012.-2013. gada sezonā sieviešu izlasē tiks iekļautas 4 spēlētājas, bet 5. spēlētāja - Diāna 

Zavjalova, kurai vietu izlasē rezervējusi LBF. 

5.8.2. Vēl vienu izlases dalībnieci nosaka atbildīga persona, ko nosaka LBF valde, ņēmot vērā 

kandidātu pozīcijas Reitingā. 

5.8.3. No Vislatvijas reitinga ieskaitē tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta 5 LBT 

turnīros ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā reitinga turnīrā, 

ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. 

5.8.4. 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.  

 

6. Statistika un spēlētāja vidējā rezultāta aprēķins 

6.1. LBT statistikā (Average Book) tiek ieskaitītas visas kvalifikācijas spēles kā arī pusfināli un 

fināli,  Round Robin un savstarpējie mači, Desperado. 

6.2. Vidējā rezultāta aprēķinam tiek ņemtas spēlētāja pēdējās 150 spēles no spēlētāja statistikas.  
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6.3. Katra LBT turnīra organizātora pienākums ir, izmantojot iepriekš izstrādātās formas un 

instrukcijas, nosūtīt atbildīgajai personai visu spēlētāju rezultātus aprgrieztā sēcībā, 

pārliecinoties par rezultātu pareizību.  

 

 

7. LBT naudas fonds, tā uzkrāšanas un izlietošanas noteikumi  

7.1. LBT naudas fonds tiek krāts tikai no “Meistars” kategorijas turnīriem. Latvijas Meistarsacīkstes, 

AMF Latvijas kausa izcīņa ir uzskatāmi par neatkarīgajiem turnīriem ar savu reglamentu un 

balvu fondu. No šiem turnīriem netiek veikts atskaitījums LBT naudas fondā.  

7.2. “Meistars” turnīra iemaksu izlietojums: 

7.2.1. 50% no iemaksām izmanto atsevišķa turnīra organizācijai. 

7.2.2. 35% no iemaksām izmanto atsevišķa turnīra balvu fondam. 

7.2.3. 15% no iemaksām izmanto Grand Fināla balvu fondam  

7.3. Turnīra organizātors sedz organizātoriskās izmaksas (50% no iemaksām), ieskaitot kausu 

izgatavošanu, papildus balvu pasniegšanu,  Average Book vadīšanu (0,20 EUR par katru 

spēlētāju), reitinga un statistikas vadīšanu (0,50 EUR par katru spēlētāju).  

 

8. Izmaiņu un papildinājumu iekļaušanas noteikumi LBT struktūrā  

8.1. Visas izmaiņas un papildinājumi sezonas laikā pieņem LBF valde.  

8.2. Izmaiņas un papildinājumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  

 

9. Atbildības sadalījums 

9.1. Par atbildīgo par LBT kalendāru, LBT Reglamenta noteikumu ievērošanu, rezultātu apkopošanu, 

reitinga un statistikas vadīšanu tiek noteikts LBF Sporta Direktors. 

9.2. Par LBT turnīru tiesāšanu atbild noteiktā turnīra organizātors. 

 

10. LBT Kalendārs 

10.1. LBT kalendārs, kas ir dotā Reglamneta Pielikums Nr.4, tiek apstiprināts pirms sezonas 

sākuma.  

10.2. Visas izmaiņas kalendārā tiek veiktas saskaņā ar dotā Reglamenta 8.punktu.  

 

Izstrādājis “TenPin” klubs ar “LABA”,  “A-Z boulings”, “Zelta Prizma” klubu un LBF atbalstu; 

Apstiprināts 2015.g. 15.augustā.  

 

 



 5

Pielikumi 

Pielikums Nr.1 

Reitinga punktu skaitīšanas sistēma  

Meistars (K=1) 
«Latvijas Meistarsacikstes», «AMF Latvijas 

kausa izcīņa»   (K=1,5) 

kvalifikācijās 
pozicija 

pozīcija pēc fināla 
kvalifikācijās 

pozicija 
pozīcija pēc fināla 

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 
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Pielikums Nr.2  

“Meistars” turnīru standarta reglaments  

 Pamatinformācija 

- Sacensību formāts: Individuālais reitinga turnīrs.  

- Turnīra koeficients K = 1. 

-  Sievietes un vīrieši spēlē kopā, un sievietes saņem 8 punktu handikapu. 

Spēļu kārtība 

- Spēles tiek rīkotas saskaņā ar LBF sacensību nolikumu. Spēļu grafiku nosaka organizātors. Spēļu 

grafiks ir zināms vismaz 14 dienas pirms sacensību sākuma.  

Sacensību Nolikums 

1. Vispārēji noteikumi 

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

Tūres  nolikumiem. 

2. Dalības maksa 

Dalības maksa no katra spēlētāja tiek noteikta EUR 20.00, pārspēļu skaits nav ierobežots. 

(50%-turnīra organizācija, 35%-balvu fonds, 15% - GF balvu fonds). 

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. 

4. Spēļu kārtība 

4.1.Spēles notiek pēc “crossline” sistēmas, mainot celiņus ik pēc divām spēlēm – pāra celiņi –       

divus celiņus pa labi, bet nepāra celiņi – divus celiņus pa kreisi. 

4.2.Pirms katra kārtas notiek iesildīšanās – 10 minūtes. Pirms savstarpējām fināla spēlēm - 3 

minūtes.  

4.3.Bumbas virsmas maiņa ir atļauta: tikai ar rokām, tikai starp spēlēm, ārpus spēlētāju zonas, 

neaizkavējot celiņu maiņu vai nākošas spēles sākumu. 

4.4.Turnīrs sastāv no 6 kvalifikācijas priekšspēlēm, pusfināla un fināla. Pēc kvalifikācijas 

rezultātu summas tiek noteikti labākie 50% no visiem spēlētājiem (max 18 spēlētāji, min 9 

spēlētāji). Gadījumā, ja 50% spēlētāju skaits nav vesels skaitlis, tad skaitļi tiks noapaļoti uz 

augšu, piem. 15.5 = 16)  
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5. Pusfināls: 

- 1. kārta – 50 % spēlētāju max.18 spēlētāji, min. 9 spēlētāji, pēc kvalifikācijas rezultātiem izspēle 4 

spēles, saglabājot kvalifikācijas rezultātus. Pēc kvalifikācijas un 1.kārtas, pēc (10) desmit spēļu 

rezultātiem nākošā pusfināla kārtā tiek 9 labākie spēlētāji. 

- Ja 1. pusfināla kārtā spēlē 6 vai mazāk spēlētāji, tad maksimums 3 labākie spēlētāji (10 spēļu summā) 

iziet fināla 1. kārtā, izlaižot 2. un 3. pusfināla kārtu.      

- Spēlētāji, kuri netiek tālāk, ieņem vietas pēc (10) desmit spēlēm. (6 kvalifikācijas spēlēm un 1. 

pusfināla kārtas).  1,2,3 vietu iegūvēji automātiski pāriet Fināla 1. kārtā. 

- 1. Kārta - Stepladder 1 spēle  

mačs A:  4. vieta pret 9. vietu 

mačs B:  5. vieta pret 8. vietu 

mačs C:  6. vieta pret 7. vietu 

Uzvarētāji pāriet 3 kārtā. Spēlētāji, kuri netiek tālāk ieņem vietas pēc (10) desmit spēlēm. (6 

kvalifikācijas spēlēm un 1. pusfināla kārtas). 

- 2. Kārta - Stepladder 1 spēle 

mačs D:  1. vieta pret C. 

mačs E:  2. vieta pret B. 

mačs F:  3. vieta pret A. 

Labākais kvalifikācijā un pusfināla 1. kārtas starp uzvarētājiem iekļūst fināla 2. kārtā un gaida 

fināla 1. kārtas uzvarētāju. Spēlētāji, kuri netiek tālāk ieņem vietas pēc (10) desmit spēlēm. (6 

kvalifikācijas spēlēm un 1. pusfināla kārtas). 

- Fināla 1.kārta - Stepladder 1 spēle - mačs G:  2. vieta pret 3. vietu        

- Fināla 2.kārta - Stepladder 1 spēle - mačs H:  G pret 1. vietu          

- Celiņi tiks papildus sagatavoti (tīrīti un eļļoti) pirms pusfinālspēlēm. 

- Par spēles gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Dalībnieka pienākums ir pareizi aizpildīt 

protokolu un, pēc 6 priekšsacīkšu spēlēm vai pusfināla 1.kārta , to parakstīt un nodot tiesnesim.  

- Rezervētas maiņas atteikums ir jāveic  ne vēlāk, ka 10 stundas pirms maiņas sākumam.  Pretēja 

gadījuma, pirmo reizi spēlētājs  saņem brīdinājumu, otro reizi maksā 10 EUR soda naudu. 

- Par boulinga iekārtu bojāšanu (sitiens pa boulinga aprīkojumu), traucēšanu citiem spēlētājiem, 

nesportisku uzvedību tiek noteikts brīdinājums un balta kartīte. Atkārtoti - dzeltenā kartīte un pēdēja 

freima anulācija. Trešā brīdinājuma gadījumā spēlētājam tiek noteikts sods 10 EUR apmērā + 

diskvalifikācija un dalības maksa netiek atgriezta. 

- Balvu fonds 35% no dalības maksas:  

   1 vieta – 35%; 2 vieta – 22%; 3 vieta – 14%; 4 vieta – 11%; 5 vieta - 8%;  

Papildus balvas: Kvalifikācijas uzvarētājs; Labākais rezultāts; Labākais seniors (>45 g.); Labākais 

juniors (<18 g.) 
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Pielikums Nr.3 

LBT 2015-2016 „Grand Fināls” (GF) 

 

GF Pamatprincipi 

- Grand Fināls tiek rīkots sezonas nobeigumā pēc visiem aizvadītajiem LBT turnīriem 2015.-2016. 

gg. sezonā.  

- Grand Fināla norises vieta – A-Z Boulings, Uzvaras iela 12, Jelgava. GF  norises datums ir 

norādīts LBT kalendārā. 

Dalībnieki 

- Turnīrs notiks divās atsevišķās divīzijās, sieviešu un vīriešu. 

- Grand Finālā piedalās 4 labākas dāmas pēc Reitinga, kā arī 14 labākie kungi.  

- Ja kāds no spēlētājiem atsakās piedalīties Grand Meistars turnīrā, zemāk reitingā esošie spēlētāji 

netiek pielaisti dalībai Grand Meistars. 

1. Grand Fināls 

1.1 Dalībai GF tiek pielaisti  kungi, kas pēc Reitinga ieņēma vietas no 1. līdz 14., un dāmas, 

kas pēc Reitinga ieņēma vietas no 1. līdz 4.   

1.2 Grand Fināls norisinās “A-Z boulings” centrā. Tiek noteikta maksa  12 eiro no spēlētāja.  

1.3  Kungi un 6 dāmas izspēlē 4 spēles uz eļļas, kas tiek noteikta vismaz 14 dienas pirms 

turnīra sākuma un ir pieejama treniņiem vismaz 7 dienas pirms turnīra sākuma.  

1.4 Dāmas saņem handikapu (8 punkti) katrā spēlē.  

1.5 Pēc četrām spēlēm 12 labākie spēlētāji turpina cīņu otrajā kārtā.  

Otrajā kārtā tiek spēletas četras spēles, iepriekšējās spēles netiek ņemtas vērā.  

Pēc četrām spēlēm 6 labākie spēlētāji tuprina cīņu trešajā kārtā.  

Trešajā kārtā tiek spēlētas divas spēles, iepriekšējās spēles netiek ņemtas vērā.  

Pēc divām spēlēm 3 labākie spēlētāji tuprina cīņu ceturtajā kārtā. 

Ceturtājā kārtā tiek spēlētas divas spēles, iepriekšējās spēles netiek ņemtas vērā.  

Atkarībā no rezultātu summas katrā no kārtām tiek sadalītas vietas GrandFināla 

kopvērtējumā.  

1.6 Celiņu eļļošana notiek pirms pirmās kārtas un pirms trešās kārtas. 

1.7 Pirmajā un otrajā kārtā spēles notiek pēc “European-style” sistēmas, mainot celiņus ik 

pēc spēles – vienu celiņu pa labi.  Trešajā un ceturtajā kārtā spēles noteik pēc “European-

style” sistēmas, nemainot celiņus.   

1.8 Pirms pirmās un kartas notiek iesildīšanās – 10 minūtes. Pirms otrās un trešās kārtas 

notiek iesildīšanās – 5 minūtes. Pirms ceturtās kārtas iesildīšanās nenotiek.  
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2  Grand Fināla balvu fonds  

2.1 Balvu fonda sadalījums (15% no LBT fonda + 50% no GrandFināla iemaksām) ir 

sekojošs: 

Vieta % Vieta % 

1. 20% 7. 7% 

2. 14% 8. 7% 

3. 11% 9. 5% 

4. 11% 10. 5% 

5. 9% 11. 3% 

6. 9% 12. 3% 

 

 

3 Neizšķirts rezultāts 

3.1 Visās kārtās neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks 

rezultāts pēdējā spēlē ieskaitot handikapu.  Ja neizšķirts saglabājas, augstāka vieta 

spēlētājam, kuram augstāks rezultāts priekšpēdējā spēlē, utt.  

3.2 Ja neizšķirts saglabājas, tiek spēlēts roll-off – viens metiens pa pilnu 10 ķegļu figūru, līdz 

neizšķirts tiek likvidēts. Pirmo metienu spēlētāji izpilda uz celiņa, uz kura tika pabeigta 

spēle. Spēlētājs ar augstāko iegūto vietu iepriekšējā kārtā izvēlas metienu kārtību. 

Nākošo metienu spēlētāji veic uz pretinieka celiņa un apgrieztā secībā, utt. 
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Pielikums Nr.4 

LBT Sacensību kalendārs 2015./2016.   

 

 

 


