
    

Z E M G A L E S  B O U L I N G A  L Ī G A  
X I  S E Z O N A  

SACENSĪBU NOLIKUMS 

 

1. Pamatnoteikumi  
1.1. Zemgales Boulinga Līgas (turpmāk-ZBL) organizators ir klubs “A-Z Boulings” 

sadarbībā ar “A-Z Boulings” boulinga zāli. 

1.2. Turnīra formāts - komandu turnīrs 

1.3. Spēļu norises vieta: “A-Z Boulings”, Uzvaras iela 12, Jelgava 

 

2. Spēļu grafiks 
2.1. Spēļu sākums – 2018.g. 09.janvārī, 19:00. Spēļu diena – otrdiena. 

2.2. Spēļu grafiks (6 komandām; var tikt mainīts atkarībā no pieteikto komandu 

skaita): 

2.2.1. 1.-15. nedēļas – PAMATTURNĪRS. Komandas izspēlē katra ar katru 

vienu spēļu sēriju, trīs apļos.  

2.2.2. 16. nedēļa - KAUSA IZCĪŅA  

2.3. Kausa izcīņas nolikums tiks paziņots vismaz nedēļu iepriekš. 

2.4. Līgas organizators sastāda spēļu grafiku ne vēlāk kā 1 dienu pirms sezonas 1. 

apļa pirmās spēļu kārtas sākuma un paziņo to visām komandām. 

2.5. Ja Līgas spēles ir neiespējamas tehnisku iemeslu dēļ, organizators par to 

informē komandu kapteiņus un nosaka pārnesto spēļu norises laikus; 

 

3. Spēles uzvarētāja noteikšana 
3.1. Līgas uzvarētāja ir komanda, kurai ir lielākais ieskaites punktu skaits trīs apļos 

kopumā. 

3.2. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds ieskaites punktu skaits, uzvarētājs 

tiek noteikts: 

3.2.1. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem; 

3.2.2. pēc ieskaitīto ķegļu skaita. 

 

4. Līgas komanda 
4.1. Komandai ir jābūt nosaukumam un komandas kapteinim. 

4.2. Līgas komandā var spēlēt jebkurš spēlētājs, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav 

Latvijas Boulinga federācijas biedrs. 

4.3. Katra līgas komanda piesaka vismaz 3 spēlētājus Līgas organizatoram līdz 

2018. g. 08.janvārim 12:00. Pieteikuma anketas atrodamas šī nolikuma 

pielikumā un ir nosūtāmas elektroniski, obligāti uzrādot spēlētāju vārdu, 

uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī tālruņa numuru. Pieteikuma anketu var arī 

nodot personiski A-Z Boulinga administratoram. Komandu piesaka komandas 

kapteinis.  

4.4. Rezerves spēlētāju skaits nav ierobežots un tos var pieteikt jebkurā līgas 

sezonas laikā. 



4.5. Komanda tiek uzskatīta par likvidētu, ja tā nav piedalījusies trīs spēļu kārtās pēc 

kārtas. Ja likvidētā komanda līgas vienā aplī nav piedalījusies vismaz četrās 

spēļu kārtās, iepriekšējo spēļu rezultāti tiek anulēti. Likvidētās komandas spēļu 

rezultāti iepriekšējos apļos netiek anulēti. Iemaksas, ko veikusi likvidētā 

komanda, netiek atmaksātas. 

4.6. 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.  

 

 

5. Spēļu kārtība 
5.1. Spēles tiek rīkotas saskaņā ar World Bowling noteikumiem; 

5.2. Līgas spēles tiek tiesātas, tomēr par rezultātu pareizību atbild komandu 

kapteiņi. Spēļu rezultātus apkopo Līgas organizators; 

5.3. Spēles notiek saskaņā ar organizatora sastādīto spēļu grafiku; 

5.4. Boulinga līgas spēļu laikā ( no 1. spēles sākumam līdz brīdim, kad pēdējā 

komanda ir veikusi pēdējo metienu) spēlētāju zonā aizliegts: 

5.4.1. ar savu uzvedību traucēt citus spēlētājus; 

5.4.2. atrasties personām, kuras nespēlē komandā, netiesā spēles un 

nenodrošina spēļu tehnisko apkalpošanu. 

5.5. Katru nedēļu tiek izspēlēta 1 ( viena ) spēļu kārta. Katrā kārtā katra komanda 

izspēlē 4 ( četras ) spēles; Viens aplis tiek pabeigts, kad visas komandas ir 

izspēlējušas visas savstarpējas spēļu kārtas. Katra komanda izspēlē trīs apļus; 

5.6. Par uzvaru spēļu kārtā un katrā spēlē komanda saņem 2 ieskaites punktus. 

5.7. Par neizšķirtu rezultātu spēļu kārtā vai spēlē komanda saņem 1 ieskaites 

punktu.      

5.8. Spēles notiek pēc cross-line sistēmas (spēle uz diviem pāra celiņiem). 

5.9. Pirms katras kārtas iesildīšanās – 10 minūtes. 

5.10. Spēlētāju maiņa spēļu kārtas laikā var notikt pēc katras spēles beigām. 

5.11. Katrs aplis tiek spēlēts uz atšķirīgās eļļas.  

5.12. Spēļu pārcelšana ir aizliegta. Gadījumā, ja komanda nespēlē pilnā sastāva, tiek 

pielietots sekojošais princips: 

5.12.1. Ja nespēlē viens spēlētājs, tad “aklais rezultāts” ir vienāds ar 85% no 

šīs komandas sliktākā rezultāta ar HDC attiecīgajā spēlē.  

5.12.2. Ja nespēlē divi spēlētāji, komandai tiek ieskaitīts tehniskais 

zaudējums (0:10).  

5.13. Spēlējot nepilnos sastāvos, komandai ir jāveic maksājums par celiņu īri pilnā 

apmērā.  

 

6. Handikapi 
6.1. Visiem spēlētājiem tiek piemērots handikaps, kas tiek aprēķināts pēc formulas: 

HDC=(200-vidējais rezultāts)*0,9 

6.2. Handikaps tiek skaitīts par pēdējām 15 ZBL spēlēm. 

6.2.1. Gadījumā, ja spēlētājs nepiedalījās ZBL, tiek aprēķināts starta 

handikaps. 

6.2.2. Starta handikaps tiek aprēķināts pirmajā tūrē pēc katras spēles. 

6.3. Handikaps tiek pārskaitīts pēc katras tūres.   

 

 

 

7. Rezultātu apkopošana 
7.1. Par spēļu gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Pēc spēļu kārtas 

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 organizatoram. 

7.2. Katra spēlētāja individuālie rezultāti par visu līgas sezonu tiek apkopoti un tiek 

ieskaitīti ZBL reitingā. Sastādot reitingu, spēlētāju handikapi netiek ņemti vērā.  

7.3. Spēlētājs tiek iekļauts individuālajā reitingā, ja ir nospēlējis ne mazāk kā 50% 

no līgas pamatturnīra kopējo spēļu skaita. 

7.4. Spēļu rezultātu informatīvo apkopošanu nodrošina līgas organizators. 

 

8. Dalības maksa. Citi maksājumi. Balvu fonds 
8.1. Līgas dalības (licences) maksa ir 12.00 EUR, “A-Z Boulings” lojalitātes 

programmas dalībniekiem – 9.00 EUR 

8.2. Samaksu par līgas licencēm (vismaz trīs spēlētājiem) ir jāveic līdz Līgas 1. 

spēles sākumam ar pārskaitījumu vai maksājumu ’’A-Z BOULINGS’’, Jelgava, 

Uzvaras iela 12.  

 

„A-Z BOULINGS”, Biedrības rekvizīti: Reģ. Nr. 40008114122.  

Adrese -  Pasta iela 48-14, Jelgava.  

Banka - AS SEB LATV. UNIBANKA;  

SWIFT: UNLALV2X;  

Konts - LV42UNLA0050010352420. 

 

8.3. 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. 

8.4. Samaksu par celiņu īri – 21.00 EUR (“A-Z Boulings” lojalitātes programmas 

dalībniekiem un kluba biedriem – 18.00 EUR) apmērā par katru spēļu kārtu 

komanda veic 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. 

8.5. Visu komandu un individuālo spēlētāju apbalvošana tiek veikta Līgas 

noslēguma pasākuma laikā. Tiks pasniegtas medaļas, kausi, pārsteiguma balvas, 

u.c.  

 

9. Līgas noslēguma pasākums 
9.1. Līgas noslēguma pasākums notiek pēc ZBL Kausa izcīņas 

9.2. Līdzekļi Līgas noslēguma pasākuma organizēšanai – savākta nauda par 

splitiem – 0,30 EUR par katru splitu. Par splitu nav jāmaksā, ja tas tika 

aizvērts vai to nevarēja aizvērt (tika uzmests spēles pēdējā papildus metienā). 

Splitu apmaksa ir jāveic atsevišķi pēc katra apļa. Par splitu apmaksu ir atbildīgs 

komandas kapteinis.  

 

10. Strīdi un to izskatīšana. Apelācijas kārtība   

10.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā. Risinot strīdus un 

domstarpības, ir jāvadās pēc esošā nolikuma, World Bowling Spēļu 

noteikumiem. 



Z E M G A L E S  B O U L I N G A  L Ī G A  

X I  S E Z O N A  

PIETEIKUMA FORMA 

Komandas nosaukums: ______________ 

 

___________________                              ________________ 

      / iesniegšanas datums /          / Kapteinis, Kapteiņa paraksts / 

Pieteikuma forma iesniedzama elektroniski uz e-pastu: azboulings@inbox.lv vai twelveiar@gmail.com 

neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: 27480704 vai 29218352. 

Nr. 

p.k. 

Spēlētāja Vārds, 

Uzvārds 

1. e-pasta adrese 

2. tālruņa numurs 

1.   1. 

  2. 

2.   1. 

  2. 

3.   1. 

  2. 

4.   1. 

  2. 

5.   1. 

  2. 

6.   1. 

  2. 

7.   1. 

  2. 

8.   1. 

  2. 

mailto:azboulings@inbox.lv
mailto:twelveiar@gmail.com

