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PEPSI  B OULIN G A LĪGA  

2018 .  gada  pavasara  s e zona  
 

 

1. PAMATNOTEIKUMI 

 

 

1.1. Organizatori -  klubs “A-Z Boulings” sadarbībā ar Pepsi centru. 

1.2. Turnīra formāts - komandu turnīrs, spēlētāju individuālā reitinga turnīrs. 

1.3. Spēļu sākums - 2018.gada 22.janvāris. 

1.4. Spēļu norises laiks – pirmdienās, 19.00-21.30. 

1.5. Spēļu norises vieta - Pepsi centrs, Uzvaras iela 10, Rīga 

1.6. Līgas koordinators (vispārējie jautājumi) – Aivars Zizlāns, azboulings@inbox.lv 

1.7.Līgas galvenais tiesnesis (tiesāšana) – Jānis Kalniņš, janis@zelta.lv 

1.8.Līgas sekretārs (rezultāti, pieraksts) – Artūrs Ļevikins, twelveiar@gmail.com 

 

2. SPĒĻU KĀRTĪBA 

 

2.1.Spēles tiek rīkotas saskaņā ar World Bowling Spēļu noteikumiem un LBF Sacensību 

nolikumu. 

2.2.Līgas spēles netiek tiesātas, par rezultātu pareizību un konkrētās spēles izspēles 

kārtību atbild komandu kapteiņi. 

2.3.Līgas spēles notiek saskaņā ar līgas sekretāra sastādīto spēļu grafiku. Līgas spēles 

nevar tikt pārceltas uz citu laiku, izņemot gadījumu, ja komandas spēlētājs piedalās 

starptautiskās sacensībās Latvijas Boulinga izlases sastāvā Līgas spēļu laikā.   

2.4.Ja Līgas spēles ir neiespējamas tehnisku iemeslu dēļ, boulinga zāles vadībai ir 

pienākums paziņot to līgas galvenajam tiesnesim, kurš par to informē komandu 

kapteiņus un nosaka pārnesto spēļu norises laikus. 

2.5.Spēles notiek pēc crossline sistēmas. 

2.6.Pirms katras spēļu sērijas notiek iesildīšanās – 15 minūtes. 

2.7.Katra spēļu sērija sastāv no četrām spēlēm.  
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2.8.Spēlētāju maiņa spēļu sērijas laikā var notikt pēc katras spēles beigām. 

2.9.Sievietes un juniori līdz 16 gadiem ieskaitot ( spēlētājs konkrētajā brīdī nevar būt 

vecāks par 16 gadiem) katrā spēlē saņem handikapu – 8 punktus. Handikapi 

nesummējas, ja sieviete un juniors ir viena un tā pati persona. 

2.10. Par uzvaru spēļu sērijā un katrā spēlē komanda saņem 2 ieskaites punktus. Par 

neizšķirtu rezultātu spēļu sērijā vai spēlē komanda saņem 1 ieskaites punktu. 

2.11. Tiek izspēlēti divi (vai trīs, atkarībā no  pieteikto komandu skaita) apļi. Katrā 

aplī katra komanda izspēlē vienu spēļu sēriju ar katru no pretiniekiem. Uzvarētāja 

komanda ir komanda, kurai ir lielākais ieskaites punktu skaits visos apļos kopā.  

2.12. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds ieskaites punktu skaits, 

uzvarētājs tiek noteikts: 

2.12.1. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem abos apļos; 

2.12.2. pēc kopējā ieskaitīto ķegļu skaita; 

2.12.3. pēc papildus pārspēles. 

2.13. Ja uz spēļu sēriju neierodas viens vai vairāki spēlētāji, komandas var turpināt 

spēli nelīdzvērtīgos sastāvos. Gadījumos, kad spēlētājs kavē spēli, viņam ir tiesības 

sākt spēļu sēriju sākot no nākamas spēles.   

2.14. Spēlētāja neierašanās uz spēļu sēriju ir situācija, kad spēlētājs neierodas uz 

celiņa līdz sava pirmā freima izspēles sākumam attiecīgajā spēlē. 

2.15. Par spēļu gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Pēc spēļu sērijas 

komandas kapteiņa pienākums ir iepazīties ar spēles protokola saturu un, piekrišanas 

gadījumā, to parakstīt. Ja komandas kapteinis nepiekrīt spēles protokola saturam, par 

to tiek izdarīta atzīme spēles protokolā un komandas kapteinis to piesaka līgas 

sekretāram. 

2.16. Katra spēlētāja individuālie rezultāti un reitings tiek apkopoti un uzskaitīti par 

abiem apļiem kopā. Sastādot reitingu, spēlētāju handikapi netiek ņemti vērā. 

Individuālā rezultāta reitings tiek ieskaitīts, ja spēlētājs ir nospēlējis ne mazāk kā 50% 

spēles no abu apļu kopējo spēļu skaita. 

 

3. LĪGAS KOMANDA 

 

3.1.Komandai ir jābūt nosaukumam un komandas kapteinim. Līgas komandā var spēlēt 

jebkurš spēlētājs, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav Latvijas Boulinga federācijas 

biedrs. 



 

 3 

3.2.Katra līgas komanda piesaka vismaz 3 spēlētājus Līgas sekretāram līdz 2018.g. 

20.janvārim 22:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: azboulings@inbox.lv. 

3.3.Vienā spēlē komandā vienlaicīgi spēlē 3 (trīs) spēlētāji. 

3.4.Rezerves spēlētāju skaits nav ierobežots un tos var pieteikt jebkurā līgas sezonas laikā. 

3.5.Komanda tiek uzskatīta par likvidētu, ja tā nav piedalījusies trīs spēļu sērijās pēc 

kārtas. Ja komanda tiek likvidēta, tekošā apļa rezultāti tiek anulēti. Likvidētās 

komandas spēļu rezultāti iepriekšējos apļos netiek anulēti. Iemaksas, ko veikusi 

likvidētā komanda, netiek atmaksātas. 

3.6.Sezonas laikā ir aizliegta spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru, izņemot 

gadījumu, ja komandu maina spēlētājs, kurš ir bijis pieteikts kā rezervists, bet līdz 

pārejas brīdim nav piedalījies nevienā līgas spēlē.  

3.7.Vienas komandas dalībniekiem obligāti ir jābūt vienādos formas kreklos. Komandas 

spēlētājiem ieteicams ievērot spēlētāju formu saskaņā ar Latvijas Boulinga 

Federācijas Sacensību nolikumu.  

3.8.Boulinga līgas spēļu laikā ( no iesildīšanās sākuma līdz brīdim, kad pēdējā komanda ir 

veikusi pēdējo metienu) spēlētāju zonā aizliegts: 

3.8.1. smēķēt un ēst, izņemot augļus, šokolādi, cepumus un tml.; 

3.8.2. lietot stiprus alkoholiskos dzērienus, atrasties alkoholisko dzērienu vai citu 

apreibinošu vielu iespaidā; 

3.8.3. ar savu uzvedību traucēt citus spēlētājus; 

3.8.4. atrasties personām, kuras nespēlē komandā, netiesā spēles un nenodrošina 

spēļu tehnisko apkalpošanu. 

 

4. LĪGAS SPĒĻU GRAFIKS un EĻĻA 

 

4.1.Līgas spēles sākas 2018.gada 22.janvārī, tiek spēlēti divi vai trīs (atkarībā no pieteikto 

komandu skaita) apļi. 

4.2.Viena apļa ietvaros, komandas savstarpēji izspēlē vienu spēļu sēriju. 

4.3.Pēc visiem apļiem tiek rīkota Līgas Kausa izcīņa.  

4.4.Līgas sekretārs sastāda spēļu grafiku ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas līdz sezonas 1. apļa 

pirmās spēļu sērijas sākumam un paziņo to visām komandām. 

4.5.Eļļa tiek publicēta un ir pieejama treniņiem ne vēlāk kā 20.janvārī. 
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5. DALĪBAS MAKSA. CITI MAKSĀJUMI. NOSLĒGUMA PASĀKUMS. 

 

5.1.Līgas dalības (licences) maksa ir EUR 15.00 LBF biedriem, un EUR 20.00 

spēlētājiem, kuri nav LBF biedri. 

5.2.Samaksu par līgas licencēm (vismaz trīs spēlētājiem) ir jāveic līdz pirmās spēles 

sākumam. 

5.3.Rezerves spēlētāju (-us) komanda var pieteikt jebkurā laikā visas sezonas garumā, 

samaksu par licenci veicot līdz pirmajai spēlei, kurā rezerves spēlētājs piedalās. Ja 

samaksa par līgas licenci netiek veikta, spēlētājs nevar piedalīties spēlē. 

5.4.Samaksu par celiņu īri tiek noteikta EUR 24.00 par katru spēļu kārtu, līdz katra apļa 1. 

spēles sākumam par visu apli vai pirms katras spēļu sērijas. Komandas neierašanās uz 

spēli, ierašanās nepilnā sastāvā vai nepiedalīšanās spēlē neatbrīvo komandu no celiņu 

īres maksas. Ja komanda neapmaksā celiņa īri līdz nākošās spēļu kārtas sākumam, 

komanda tiek izslēgta no turpmākās dalības līgas sacensībās un visi iepriekšējie 

rezultāti šajā aplī tiek anulēti. 

5.5.Visu komandu un individuālo spēlētāju apbalvošana tiek veikta Līgas noslēguma 

pasākuma laikā. 

5.6.Samaksa par spēlētāju Līgas sacensību laikā uzmestajiem splitiem, neatkarīgi no tā, 

vai figūra tiek vai netiek nosista.  Samaksa par vienu splitu tiek noteikta 0,50 EUR. 

Samaksu par splitiem komandas kapteinis veic PBL sekretāram līdz otrā spēļu apļa 

pēdējās spēles sākumam. Par pēdējā apļa pēdējās spēļu sērijas splitiem samaksa 

netiek iekasēta. Samaksātā nauda par splitiem ir paredzēta apbalvošanas ceremonijas 

rīkošanai.  

 

6. STRĪDI UN TO IZSKATĪŠANA 

 

6.1.Visi strīdi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā. Risinot strīdus un domstarpības, ir 

jāvadās pēc esošā nolikuma, World Bowling Spēļu noteikumiem. 

  

 


