Latvijas boulinga tūre 2016-2017
2M(3)REITINGA TURNĪRS

„A-Z Boulings MEISTARS”
2016. g. 07.11.-13.11.
ORGANIZĒ: „A-Z Boulings” sadarbībā ar Latvijas Boulinga Federāciju
NORISES VIETA: „A-Z boulings”, Uzvaras iela 12, Jelgava.
PIETEIKŠANĀS UN INFORMĀCIJA 27480704 – Artūrs; azboulings@inbox.lv; www.azboulings.lv

SPĒĻU GRAFIKS
1.kārta 09.nov. trešdiena. 19:00 - 21:30 - kvalif.; (MAX 10 sp.)
2.kārta 10.nov. ceturtdiena. 19:00 - 21:30 - kvalif.; (MAX 10 sp.)
3.kārta 11.nov. piektdiena. 19:00 - 21:30 - kvalif. un pārspēle: (MAX 10sp.)
4.kārta 12.nov. sestdiena. 09:00 - 11:30 - kvalif. un pārspēle; (MAX 12sp.)
(priekšroka ārpus Jelgavas iedzīvotājiem)

Pusfināls un Fināls 13.nov. svētdiena. 09:00 -13:00

SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Vispārēji noteikumi
Spēles tiek rīkotas saskaņā ar World bowling noteikumiem un LBF sacensību un Latvijas
Boulinga Tūres nolikumiem. Pārspēļu skaits nav ierobežots.
2. Dalības maksa
Dalības maksa LBF biedriem tiek noteikta EUR 20.00, pārējiem spēlētājiem – EUR 23.00.
(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 pārspēlēts 9. un 10. freims, 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.
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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)
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.
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-

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 – 40%; 2 vieta – 25%; 3 vieta – 16%; 4 vieta – 11%; 5 vieta - 8%;

Papildus balvas: Kvalifikācijas uzvarētājs; Labākais rezultāts; Labākais seniors (>45 g.);
Labākais juniors (<18 g.)
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