
 1 

LBT 2017.-2018. GRAND FINĀLS 

Grand Fināls norisinās “Bowlero” centrā, Lielirbes ielā 27, Rīgā.  

Sākums 27.05.–10:00.Tiek noteikta maksa  15 EUR no spēlētāja. 

1. Spēļu kārtība 

1.1 Grand Fināls tiek rīkots sezonas nobeigumā pēc visiem aizvadītajiem LBT turnīriem 2017.-2018. gg 

sezonā. 

1.2 Dalībai Grand Finālā tiek pielaisti  kungi, kas pēc LBT Reitinga ieņēma vietas no 1. līdz 14., un 

dāmas, kas pēc Reitinga ieņēma vietas no 1. līdz 4.   

1.3 Ja kāds no spēlētājiem atsakās piedalīties Grand Finālā, zemāk reitingā esošie spēlētāji netiek 

pielaisti dalībai Grand Finālā. 

1.4 Dāmas saņem handikapu (8 punkti) katrā spēlē.  

1.5 Kvalifikācijā dalībnieki izspēlē 6 spēles. Pēc sešām spēlēm 8 labākie spēlētāji turpina cīņu fināla 

kārtā. 

Fināla kārtā tiek spēlēti izslēgšanas mači, kas sastāv no vienas spēles. Ceturtdaļfinālā 1. vietas ieguvējs 

(pēc kvalifikācijas) spēlē pret 8. vietas ieguvēju, utt.  

Pēc vienas spēles pusfinālā tiek četru maču uzvarētāji. Pusfināla mačos pāri tiek sadalīti līdzīgi kā 

iepriekšējā kārtā. Maču uzvarētāji tiek finālā. Finālā tiek spēlēta viena spēle. Spēle par trešo vietu nenotiek.  

Pēc zaudētajiem mačiem ceturtdaļfinālā un pusfinālā spēlētāji kopvērtējumā ierindojas attiecīgi ieņemtai 

vietai kvalifikācijā.  

1.6 Celiņu eļļošana notiek pirms kvalifikācijas. 

1.7 Kvalifikācijā spēles notiek pēc “European-style” sistēmas, mainot celiņus ik pēc spēles – vienu 

celiņu pa labi.  Fināla kārtā spēles notiek pēc ”Cross-line” sistēmas.  

1.8 Pirms kvalifikācijas notiek iesildīšanās – 10 minūtes. Pirms fināla mačiem notiek iesildīšanās – 3 

minūtes. 

2 Grand Fināla balvu fonds  

2.1 Balvu fonda sadalījums (15% no LBT fonda) ir sekojošs: 

3 Neizšķirts rezultāts 

3.1 Kvalifikācijā neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta 

spēlētājam, kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē ieskaitot handikapu.  Ja 

neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts 

priekšpēdējā spēlē, utt.  

3.2 Finālā neizšķirta rezultāta gadījumā, tiek spēlēts roll-off – 

pārspēlēts 9. un 10. freims, līdz neizšķirts ir likvidēts. Metienus spēlētāji 

izpilda uz celiņa, uz kura tika pabeigta spēle. 

Vieta % Vieta % 

1. 19% 7. 8% 

2. 13% 8. 8% 

3. 10% 9. 5% 

4. 10% 10. 5% 

5. 8% 11. 3% 

6. 8% 12. 3% 


