XIII LATVIJAS JAUNIEŠU (U-18)
MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ
23.11.2019-24.11.2019
Norises vieta – Bowlero boulinga centrs, Lielirbes iela 27, Rīga
Norises laiks – 2019. gada 23.-24. novembris (sestdiena, svētdiena)
Organizatori – Latvijas Boulinga federācija sadarbībā ar Bowlero boulinga centru
Dalībnieki – par dalībnieku var kļūt jebkurš, kurš pieteicis savu dalību turnīrā, ievērojot vecuma
ierobežojumus – dalībniekam sezonas sākumā (01.09.2019) jābūt 18 gadu vecam vai jaunākam.
Meistarsacīkstes norisinās divās kategorijās – meitenēm un zēniem.
Sacensībās var piedalīties vienīgi Latvijas pases īpašnieks vai pastāvīgs iedzīvotājs.
Visi spēlētāji spēlē viena vecuma grupā (U-18) un tiek izspēlēts viens medaļu komplekts katra no
kategorijām, tomēr dažādās vecuma grupās (U-16, U-14, U-12) ir neoficiālā ieskaite ar
apbalvojumiem.

Dalības maksa – EUR 20,- vienam dalībniekam visam turnīram. Cenā iekļautas kvalifikācijas
spēles, fināla spēles (ja dalībnieks piedalīsies finālkārtā), apavu īre (ja nepieciešama), balvas (sk.
atbilstošu sadaļu).

Spēļu kārtība
23.11. (sestdiena)
24.11. (svētdiena)

kvalifikācija
fināla pirmā kārta
fināla otrā kārta
fināla trešā kārta
apbalvošana

09.00-11.30
09.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

Formāts
Kvalifikācijā spēles notiek BEZ cross-lane, notiek celiņu maiņa pēc katrās spēles vienu celiņu pa
labi. Finālkārtās visas spēles norisinās pēc cross-lane sistēmas, mainot celiņus pēc noteiktā grafika.
Iesildīšanās pirms kvalifikācijas un fināla pirmās kārtas – 10 minūtes. Iesildīšanās pirms fināla 2.
un 3.kārtas – 3 minūtes.
Turnīrs sastāv no kvalifikācijas kārtas un finālkārtas. Atlases kārta sastāv no 6 spēlēm, kas tiek
summētas kopā. Pēc sešu spēļu summas fināla pirmajā kārtā tiek 4 labākās meitenes un 8 labākie
zēni.
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Fināla 1.kārta:
Zēni sadalās divās grupās saskaņā ar kvalifikācijas rezultātiem:
GRUPA A
1.vieta
4.vieta
2.vieta
5.vieta
8.vieta
6.vieta

GRUPA B
3.vieta
7.vieta

Visas grupas (meiteņu un divas zēnu) izspēlē Round Robin kārtu, t.i., nospēlē trīs savstarpējus
mačus, par uzvaru saņemot papildus 20 punktus, par neizšķirto – 10 punktus, par zaudējumu – 0
punktus. Pēc trīs spēļu un bonusu summas no katra grupas kvalificējas divi labākie spēlētāji.
Zēnu kategorijā
Fināla 2.kārta:

Meiteņu kategorijā
Fināla 2.kārta:

Tiek spēlētas izslēgšana spēles līdz divām
uzvaram: grupas A pirmā vieta pret grupas B
otro vietu, kā arī grupas A otra vieta pret grupas
B pirmo vietu. Fināla 2.kārtas uzvarētāji tiek
fināla 3.kārta. Fināla 2.kārtas zaudētāji iegūst
bronzas medaļas.

Fināla pirmās kārtas uzvarētājas spēlē savā
starpā līdz divām uzvarām un nosaka Latvijas
meistarsacīkšu uzvarētāju.
Fināla pirmās kārtas zaudētājas iegūst bronzas
medaļas.

Fināla 3.kārta:
Fināla 2.kārta uzvarētāji spēlē savā starpā līdz
divām uzvarām un nosaka Latvijas
meistarsacīkšu uzvarētāju.

Balvas – 1.vietai – XIII Latvijas jauniešu 2019.gada čempiona tituls un zelta medaļa, 2.vieta –
sudraba medaļa, 3.vieta – bronzas medaļa.

Pieteikšanās līdz 21.novembrim plkst. 18:00.:
Artūrs Ļevikins – 27480704 twelveiar@gmail.com
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