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Bowlero Boulinga Centrs, Lielirbes iela 27, Rīga

SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Spēļu grafiks
Kvalifikācija  (max 44 spēlētāji (ja  būs vairāk pretendentu ņemt dalību LMS, tiks
izskatīts jautājums par papildu maiņās atvēršanu)) – katram spēlētājam jānospēle 1
maiņu (A vai B - pēc izvēles).

Ceturtdiena, 19. maijs  2022 – A maiņa

17:00           18:00      Celiņu serviss

18:00           21:30      8 spēles

Sestdiena, 21. maijs 2022 – B maiņa

08:00           09:00      Celiņu serviss

09:00           12:30      8 spēles

Svētdiena, 22. maijs 2022- Fināl diena

08:00           09:00      Celiņu serviss

09:00           11:00      ¼ fināls – 4 spēles

11:00           13:30      ½ fināls - Round Robin vīriešiem TOP 8 

13:30           14:00      Celiņu serviss

14:00           15:45      Fināls vīriešiem un sievietēm TOP 4

16:00           16:15      Uzvarētāju apbalvošana

2 . Boulinga Centrs
Nosaukums BOWLERO BOULINGA CENTRS

Adrese Lielirbes iela 27, Rīga

Tālrunis +37123110033

Web lapa www.bowlero.lv

Celiņu skaits             12

Celiņu virsma Brunswick Anvilane Pro Lane

Ķegļu galdi Brunswick Anvilane Pro Lane

Ieskrējiena zona Pro Anvilane Synthetic 

http://www.bowlero.lv/
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Ķegļu mehānismi Brunswick GS-X

Ķegļi Twister (100% synthetic) 

Rezultātu uzskaite Brunswick Center master 
 
Eļļošanas mašīna Kegel Kustodian   Sanction Lane Machine 

Lane cleaner DEFENSE-C LANE CLEANER 

Lane conditioner KEGEL CURRENT LANE CONDITIONER 

3. Reģi strācija
Reģistrācija līdz 2022. gada 15. maijām plkst. 18:00

Karina Maslova

E-mail:     karina.lababowling@gmail.com

Mob.:       +371 20092131

Reģistrāciju  iespējams  atteikt  vai  samainīt  12  st  pirms  katras  maiņas,  pretējā
gadījumā dalības maksa jāapmaksā pilnā apmērā.

Web lapa: www.lbf.org.lv   ;   www.vissparboulingu.lv

4. Dalīb as maksa
Pieaugušiem – 50,00 EUR
Junioriem (līdz 21.g.v. ieskaitot) – 35,00 EUR

Dalības maksa jāapmaksā līdz Latvijas Meistarsacīkšu 1. spēles sākumam skaidrā

naudā LBF kasē vai ar pārskaitījumu uz LBF bankas kontu:

Latvijas Boulinga Federācija

REG. No:        40008026277

Banka:           SEB Banka

Konts:            LV34 UNLA 0001 0027 0015 4

SWIFT:           UNLALV2X001

http://www.vissparboulingu.lv/
http://www.lbf.org.lv/
http://www.lbf.org.lv/
mailto:karina.lababowling@gmail.com
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5. LATVIJAS XXV MEISTARSACĪKŠĶU 
noliku ms
5.1 Nosacījumi

5.1.1. Dalībnieku vecums nav ierobežots.

5.1.2.  Ieskaitē  tiek  noteikti  Latvijas  čempioni  atsevišķi  vīriešiem  un  sievietēm,  kā  arī
senioriem un  junioriem.  Čempioni  senioriem un  junioriem tiek  noteikti  pēc  kvalifikācijas
rezultātiem.  Seniors  ir  persona,  kas  ir  sasniegusi  50  gadu  vecumu  līdz  2022.  gada  1.
septembrim neieskaitot. Juniors ir persona, kas nav sasniegusi 22 gadu vecumu līdz 2022.
gada 1. septembrim neieskaitot.

5.1.4. Visas spēles notiek ar vai bez cross line sistēmas, kas ir atkarīgs no turnīra spēlētas

daļas.

5.1.4.1  Kvalifikācijas  laikā  celiņu  maiņa  ik  pēc  1  spēles:  1  celiņu  pa  labi.  Maksimālais

dalībnieku skaits 44 spēlētāji (22 spēlētāji vienā maiņā). 

5.1.4.2.  ¼  fināla  –  abas  turnīra  grupas  spēlē  kopā.  Tiks  izmantoti  tie  paši  celiņi,  ka

kvalifikācijas laikā, ka arī celiņu maiņas sistēma. Kvalifikācijas un ¼ finālā laikā uz katra

celiņā 2 spēlētāji.

5.1.4.3. ½ fināls Round Robin vīriešiem:

no 5. līdz 12. celiņam

5.1.4.4. Fināls no 5 līdz 12 ceļinām:

Vīriešu fināls (1.-4.v. – 9.-10. c., 2.-3.v. – 11.-12. c., Uzv-Uzv – 7.-8. c.);

Sievietes (1-4.v.–7.-8.c., 2.-3.v.–5.-6.c., Uzv-Uzv–11.-12.c.);

5.1.4.5. Tehniskās problēmas gadījumā lēmumu par celiņu maiņu nosaka tiesnesis.

5.1.5. Pirms kvalifikācijas un ¼ fināla iesildīšanās laiks – 10 minūtes. Pirms ½ fināla - 5

minūtes.  Pirms Fināla  – 7 minūtes. Nekādas papildus iesildīšanas spēlētājiem, izmantojot

brīvus celiņus, nav.

5.1.6. Par spēles gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Dalībnieka pienākums ir

pareizi aizpildīt protokolu un pēc spēlēm to parakstīt un nodot tiesnesim.

5.1.7.  Par  boulinga iekārtu bojāšanu (sitiens  pa  boulinga aprīkojumu),  traucēšanu citiem

spēlētājiem, nesportisku uzvedību vai strīdēšanu ar tiesnesi, tiek noteikts brīdinājums. Par

atkārtotu  pārkāpumu spēlētājs  saņem dzelteno  kartīti  un  pēdējā  freima  anulāciju.  Trešā

pārkāpuma gadījumā spēlētājam tiek noteikts  sods  50 EUR apmērā + diskvalifikācija  un

dalības maksa netiek atgriezta.

5.1.8.  Visu  sacensību garumā spēlētājs  var atrasties  tikai  uz sava nozīmēta  šai

spēlei celiņā. Staigāšana pa citiem celiņiem spēļu bloku laikā ir aizliegts. Vērot citu

spēlētāju  rezultātus var tikai  no skatītāju  zonas,  ar  nosacījumu,  ka spēlētājs  ir

pabeidzis savu spēli un gaida celiņu maiņu.  
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5.1.9. Sacensības norisinās saskaņā ar ETBF noteikumiem.

5.1.10. Saskaņā ar ETBF noteikumu 3.26. punktu, tiek ievēroti un kontrolēti Slow Bowling

noteikumi.

5.2. Sacensību laikā aizliegts:

5.2.1. Savas maiņas laikā (no iesildīšanas sākuma līdz brīdim, kad tiek veikts šīs maiņas

pēdējais metiens) lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, atrasties uz

celiņiem to iespaidā, kā arī smēķēt, tajā skaitā elektroniskās cigaretes.

5.2.2.  Pirmā  pārkāpuma  gadījumā,  spēlētajam  esošā  spēlē  tiek  ieskaitīti  0  punkti.

Gadījumā, ja pārkāpums tiek fiksēts starp spēlēm, tad pēdējā nospēlētā spēlē tiek ieskaitīti

0 punkti. Atkārtotā pārkāpuma gadījumā spēlētājs tiek diskvalificēts.

5.3. Spēlētāju formas

5.3.1.  Spēlētāju  formas  vīriešiem:  polo  krekli  un  garās  bikses;(treniņbikses,  jebkura

garuma šorti, kā arī džinsu auduma bikses nav atļautas).

5.3.2. Spēlētāju formas sievietēm: polo krekli  un svārki,  sporta leginsi  (šorti  vai  garās

bikses; džinsu auduma bikses nav atļautas).

5.3.3. Polo krekls nevar būt ar citu valstu simboliku, herboni vai karogu apzīmējumiem,

izņemot Latvijas.    

5.4. Dalībnieki

5.4.1. Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji.

5.4.2.  Līdz  10.  maijām LBF  biedru  pārstāvētajiem  klubiem  jāiesniedz  meistarsacīkšu

tiesnesim klubu biedru saraksts.

5.5. Kvalifikācija

5.5.1. 8 spēles: 1 kārta. Katrām spēlētājam jānospēlē 1 mainu (A vai B - pēc izvēles).

5.5.2. Visās kvalifikācijas kārtās uz celiņu pāra ir vienāds spēlētāju skaits .

5.5.3.  Pēc  kvalifikācijas kārtas 16 labākie vīrieši un 4 labākās  sievietes nodrošina vietu

1/4 finālā.

5.6. ¼ Fināls

5.6.1. TOP 16 vīrieši un TOP 4 sievietēs izspēle 4 spēles. Kvalifikācijas rezultāti saglabājas.

Pēc 12 spēlēm (8 kvalifikācijas + 4 ¼ Fināls) TOP 8 vīrieši nodrošina vietu ½ Finālā; TOP 4

sievietēs nodrošina vietu Finālā.

5.7. ½ Fināls – Round Robin

5.7.1. Round Robin: TOP 8 vīrieši izspēlē 7 savstarpējus mačus;
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Spēles     sākās     no     0     punktiem. Position Round netiks spēlēts.

5.7.2. Katrs mačs sastāv no 1 spēles. Katrs mačs tiek spēlēts uz viena celiņu pāra

(crossline).

5.7.3. Par uzvaru katrā mačā spēlētājam tiek piešķirti 30 bonusa punkti, par neizšķirtu

rezultātu  katram  spēlētajam  tiek  piešķirts  pa  15  punktiem.  Mača  zaudētājam  bonusa

punkti netiek piešķirti.     Bonusa     punkti     summējas     ar     spēles     punktiem.

5.7.4. Pēc Round Robin kārtas 4 labākie vīrieši iekļūst Finālā.

5.8. Fināls - Izslēgšanas spēles.

5.8.1.  Katrā grupā 1. un 4., 2. un 3. vietas ieguvēji izspēlē savstarpējus mačus līdz  2

uzvarām.  Pāru  uzvarētāji  spēlē  savstarpēju  maču  līdz  2  uzvarām.  Uzvarētājs  ir

spēlētājs, kas uzvar 2 spēlēs. Vīriešu  un  sieviešu  grupas  uzvarētāji izcīna 2022. gada

Latvijas Čempiona titulu. 

5.8.2. Ja jebkurā no fināla mačiem kāds no spēlētājiem tiek diskvalificēts vai gūst traumu un

nevar turpināt spēli, viņa šī mača pretinieks tiek pasludināts par uzvarētāju.

5.8.3. Spēles par 3. – 4. vietu netiek spēlētas.

5.9. Vietu sadalījums

5.9.1. Fināl mača uzvarētājs ieņem 1. vietu un saņem zelta medaļu, zaudētājs - 2. vietu

un sudraba medaļu.

5.9.2. Fināl  mača zaudētāji ieņem 3.-4. vietu un saņem bronzas
godalgas.

5.9.3.  Pārējie  ½ fināla  dalībnieki  ieņem  5.,  6.,  7.  un  8.  vietu  atkarībā  no  viņu

rezultātiem Roun Robin kārtā.

5.9.4.  Pārējie  spēlētāji  ieņem  vietas  atkarībā  no  viņu  rezultātiem  pēc  ¼ finālā un 8

kvalifikācijas spēlēm.

5.10. Neizšķirts rezultāts.

5.10.1. Kvalifikācijas katrā kārtā neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam,

kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē.

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

5.10.3.  Neizšķirts  rezultāts Round  Robin  kārtā    -  augstāka  vieta  spēlētājam,  kurš

uzvarējis  savstarpējā  spēlē;  ja  spēle  beigusies  neizšķirti  -  kuram  augstāks  rezultāts

pēdējā spēlē.

5.10.4. Neizšķirts rezultāts kādā no Izslēgšanas spēlēm – tiek pārspēlēta 9. un 10. figūra,

līdz neizšķirts ir likvidēts.

5.11. Boulinga bumbas
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5.11.1.  Katrā  kvalifikācijas  posmā  un  fināla  kārtās  var  tikt  veikta  izvēles  bumbu

kontrole. Spēlētājiem, kuriem bumbas neatbilst WTBA un USBC noteiktajiem kritērijiem,

kvalifikācijas posma vai fināla kārtas rezultāts tiek anulēts.

!USBC noteikums, kas ir saistīts ar balansa caurumu aizliegumu, sacensību laikā

ir spēkā.

5.11.2.  Bumbu  reģistrācijas  formai  jābūt  aizpildītai  līdz  pirmās  spēlētāju  kvalifikācijas

maiņas sākumam un nodotai galvenajam tiesnesim.

Pieteikt  var neierobežotu bumbu skaitu.  Pēc pirmām iesildīšanām - bumbu reģistrācijas

formā jā atzimē 6 bumbas. Pārējam bumbām jābūt iznestām no spēlētāju zonas.

5.11.3.  Bumbu  tīrīšana  ir  atļauta  spēles  laikā,  ja  tam  izmanto  materiālu  /  tīrīšanas

līdzekļus, kas neizmaina bumbas virsmu (nematē vai nepulē)

5.11.4. Bumbas pulēšana / matēšana ar abrazīvajiem materiāliem ir atļauta iesildīšanas

laikā,  starp  spēļu  blokiem,  starp  pusfināla  un  fināla  spēlēm,  un  tiek  veikta  ārpus

spēlētāju zonas.

Izraksts no ETBF Cempionātu noteikumiem:

3.18.2 Cleaning  of  the  surface  of  the  bowling  ball  is  permissible  prior  to  any

delivery during  a  game.  Any  cloth  product  that  is  non-abrasive,  and  contains  no

chemical additives that would modify the surface finish of the ball, would be acceptable to

use. Clean-ers,  which  are  products  meant  to  clean  the  ball  surface  without

changing  the  surface roughness, may be used, and provided they are on the list of

approved products.

3.18.3 Adjusting of the surface of the bowling ball by means of scrub sponges, scoring

pads, and polish that are on the list of approved products may be done only during any

practice session and be-tween any block of games, as well as between semi-finals and fi-

nals of an event, provided it is done outside of the players’ area.

3.18.4 Altering the surface of the bowling ball by means of bonded or coated abrasives

may  only  be  done  in  a  designated  area  and  only  during  any  practice  session,  and

between any block of games, as well as between semi-finals and finals of an event.

Ar   atļauto   boulinga   bumbu   un   slīpēšanas/tīrīšanas/pulēšanas   materiālu   sarakstu

iespējams iepazīties www.bowl.com

6. Uzvarētāji
6.1. Oficiāla apbalvošana (vīriešu un sieviešu grupās):

6.1.1 Uzvarētāji tiek apbalvoti ar Latvijas XXV Meistarsacīkšu Uzvarētāja kausu un zelta

medaļām

http://www.bowl.com/


LATVIJAS XXV MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ 2022
19.05.2022-22.05.2022

Bowlero Boulinga Centrs, Lielirbes iela 27, Rīga

6.1.2.  Otrās vietas ieguvēji saņem sudraba medaļas, 3.-4.  vietas ieguvēji – bronzas

medaļas.

6.1.3.  Labākie 3 seniori  (50+) pēc kvalifikācijas  rezultātiem saņem 1.-2.-3.vietas medaļu

komplektu.

6.2. Neoficiāla apbalvošana:

6.2.1. Labākie 3 juniori  (U21) pēc kvalifikācijas rezultātiem saņem medaļu komplektu un

balvas no sponsoriem.

7. Organizato ri
Latvijas Boulinga Federācija

8. Turnīru atb alsta


