
    
"Rudens 2011. pāru turnīrs"  

 
Datums – 01.10.20101. g., sestdiena 
Sacensibu vieta – BOWLERO centrs 
Organizators – TenPin boulinga klubs sadarbībā ar A-Z boulinga klubu 
Laiks         – 10.00 – 14:30 
Dalībnieki – visi interesenti , max pāru skaits 12 
Dalības maksa –20 lati no pāra. 
Pieteikšanās – Aivars 29218352 azboulings@inbox.lv, Julians 29545854 julian@ml.lv 
Nolikums 
 Sacensības notiek uz vidējās eļļas.  
 Iesildīšanās – 10 min. sacensību sākumā un 2 freimi katram spēlētājam nākošajos etapos. 
 Pāri tiek sadalīti pēc pašu spēlētāju vēlmēm.  
 Katram spēlētājam tiks piešķirts handikaps. Baze 200, 40% 

o Spēlētāja handikaps tiek ņemts vērā pēc pēdējā „6no36” turnīra, ja spēlētājs nav 
spēlējis, tad no turnīra „2TPL11” vai LBT2011-2012 vai LBT2010-2011 vai 
„3TPL11” vai „Zelta liga”. Par prioritāti tiek uzskatīta minēto turnīru secība. Ja 
spēlētājs nav piedalījies nevienā no minētajiem turnīriem, tad viņa handikaps tiek 
aprēķināts, katru spēli. 

 Maksimālais handikaps 20 punkti  
 Priekšsacīkstēs dalībnieki izspēlē 4 spēles (pāris kopā – 8 spēles), uz katra celiņa 1 pāris. 

Spēles notiek  bez cross-line sistēmas.  Celiņu maiņa pēc katras spēles – 3 celiņi pa labi. 

 TURBO – labākais 5. spēlēs rezultāts kvalifikācijas spele, starp turbo dalibniekiem, 
automatiski tiek finālā. Samaksājot 4Ls no komandas, līdz 4 spēles sākumam komanda kļūst par 
turbo dalībnieku. 

 Spēlē "3in1". Pēc kvalifikācijas spēlēm, pāriem ir iespēja pārspēlēt savu sliktāko spēli 
(8Ls no pāra), piedalīties spēlē Desperado (8Ls no pāra), vai arī paralēli spēlēt spēli 
Desperado un Pārspēli (14Ls no pāra). 
  
 Vienāda rezultāta gadījumā nākamājā kārtā kvalificējas pāris, kuram ir labākā pēdējo spēļu 

summa. Desperado un Fināla labākais pāris kuram ir mazāka handikapu summa. 
  Nākošajā sacensību kārtā iekļūst 8 labākie pāri. 

o Pēc kvalifikācijas 6 labākie (ieņem no 1 līdz 6 vietai) 
o TURBO ieņem 7. vietu  
o Desperado ieņem 8. vietu 

 Fināla 8 labākie, Playoff (spēles uz izslēgšanu) pa vienai spēlei, Cross lane  
 Finālā tiks spēlēta viena spēle uz pāru summu ar HDC.   

 
Balvu fonds – pie nosacījuma, ja piedalās ne mazāk kā 12 pāri 
                        (Pretējā gadījumā Balvu fonds % samazinās). 
1. vieta – 50Ls 
2. vieta – 33Ls 
3. vieta – 22Ls 
4. vieta – 16Ls 
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   boulinga 01.10.2011. "Rudens pāru turnīrs"
Fināla Playoff (spēles uz izslēgšanu) 
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