
 1 

Latvijas Boulinga Tūres Reglaments v.08.08.2017 

(LBT 2017.-2018.) 

Latvijas Boulinga Tūrē (turpmāk tekstā LBT) tiek iekļautas sacensības, kuras organizē Latvijas 

Boulinga Federācija (turpmāk tekstā LBF), vai kuras kopā ar LBF rīko citas organizācijas.  

Tenderis par tiesībām rīkot LBT sacensības netiek organizēts. LBF sadarbībā ar boulinga centriem, 

kuros norisinās LBT turnīri, nosaka turnīru rīkošanas datumus un norises vietas.  

 

1. LBT pamatprincipi  

1.1.  LBT sastāv no: 

1.1.1. «Latvijas Meistarsacīkstes» – atlase uz Eiropas Čempionu Kausa izcīņu. 

1.1.2. «AMF Latvijas kausa izcīņa»  – atlase uz QubicaAMF Pasaules kausa izcīņu.          

1.1.3. 5 “Meistars” kategorijas turnīri. 

1.2. Turnīra reglamentu, kategoriju un rīkošanas datumu apstiprina LBF. 

1.3. Katrs spēlētājs pelna punktus, piedaloties LBT turnīros, un pēc savākto punktu summas veidojas 

Vislatvijas reitings. Tā rezultātu pamatā tiek formētas visas nacionālās izlases starptautiskām 

meistarsacīkstēm.  

 

2. Latvijas reitinga uzskaites kārtība un noteikumi  

2.1. Reitings tiek uzskaitīts atsevišķi četrās divīzijās: sieviešu, vīriešu, senioru un junioru. 

2.2. Seniors ir persona, kas ir sasneigusi 45 gadu vecumu līdz 2017. gada 1. septembrim neieskaitot. 

2.3. Juniors ir persona, kas nav saniegusi 18 gadu vecumu līdz 2017. gada 1. septembrim ieskaitot.  

2.4. Ja seniors/juniors un vīrietis/sieviete ir tā pati persona, tad reitinga punkti tiek uzskaitīti abās 

divīzijās.  

2.5. Reitinga punktus uzskaita saskaņā ar tabulu Pielikumā Nr.1 

2.6. Katram turnīram tiek piešķirts koeficients, kas tiek ņemts vērā reitinga punktu uzskaitei. Latvijas 

Meistarsacīkstēm, Qubica AMF Latvijas atlases sacensībām koeficients ir vienāds ar K=1.5. 

Viesiem pārējiem turnīriem koeficients ir vienāds ar K=1. 

2.7. Ja kopējā reitingā ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta ir tam spēlētājam, kurš ieguvis 

vairāk punktu vienā no sezonas turnīriem uz salīdzināšanas brīdi. Ja punktu skaits joprojām ir 

vienāds, tiek salīdzināts nākamais turnīrs ar vislielāko punktu skaitu.  

2.8. Reitinga kopvērtējuma tabulā tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8
1
  Reitinga 

turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Spēlētājs tiek iekļauts Reitingā tad, ja ir 

nospēlējis kaut vienu Reitinga turnīru. 
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3. Spēlētāju pielaišana 

3.1. Latvijas reitinga sistēmā tiek iekļauti visi spēlētāji, kas piedalījās kaut vienā reitinga turnīrā, 

LBT turnīros nav dalībnieku vecuma ierobežojuma.  

3.2. Reitinga punktus uzskaita tikai LBF spēlētāju licences (turpmāk tekstā licence) īpašniekiem. 

Reitinga punkti tiek uzskaitīti tikai tad, ja licence ir saņemta pirms pirmās sacensību maiņas, 

kurā startē spēlētājs.  

3.3. Meistars kategorijas turnīros sievietes un vīrieši spēlē vienā divizijā. Sievietes saņem handikapu 

– 8 punkti – katrā spēlē.  Seniori un juniori handikapu nesaņem. 

 

4. LBT turnīru norises kārtība 

4.1. Visi “Meistars” kategorijas turnīri notiek pēc unificētiem noteikumiem, kas ir apskatāmi dotā 

reglamenta Pielikumā Nr.2.   

4.2. Boulinga centrs, kurā norisinās turnīrs, garantē, ka sacensību laikā tiek izmantotas ETBF atzītās 

iekārtas, materiāli un to koncentrācijas eļļas uzklāšanai un celiņu tīrīšanai; kā arī ir tīrs un 

vienmērīgi slīdošs Approach (ieskrējiena zona), neizmantojot jebkādas vielas, lai mākslīgi 

palielinātu slīdamību.  

4.3. Katrs no “Meistars” turnīriem notiek uz eļļām, kuru pieļaujamais grūtības koeficents no 1:1 līdz 

4:1. Eļļai ir jābūt pieejamai treniņiem konkretā boulingā vismaz 7 dienas pirms turnīra sākuma. 

4.4. Pārspēļu skaits nav ierobežots. 

4.5. Sezonas nobeigumā pēc visiem aizvadītajiem LBT turnīriem notiek LBT Grand Fināls. Grand 

Finālā piedalās 14 labākie kungi un 4 labākās dāmas pēc Reitinga.  

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

pielaisti dalībai Grand Finālām.  

4.7. Grand Fināla nolikums tiek publicēts ne vēlāk ka 1 mēnesi pirms turnīra sākuma.  

4.8. Latvijas Meistarsacīkšu un Qubica AMF Latvijas kausa izcīņas Reglamenti tiek publicēti ne 

vēlāk ka 1 mēnesi pirms turnīra sākuma. Eļļas diagramma ir publicēta LBF mājas lapā vismaz 

14 dienas pirms turnīra sākuma. Eļļai ir pieejama treniņiem konkrētā boulingā vismaz 7 dienas 

pirms turnīra sākuma. 

 

5. Latvijas izlases formēšana 

5.1. Uz iekļaušanu nacionālajās izlasēs var pretendēt tikai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pases 

īpašnieki un pastāvīgie iedzīvotāji, ņemot vērā ETBF un World Bowling ierobežojumus.  

5.2. Uz iekļaušanu nacionālajās izlasēs var pretendēt tikai LBF spēlētāja licences īpašnieki. 

5.3. Latvijas nacionālās izlases tiek formētas pēc sekojošiem principiem: 

5.3.1. European Champions Cup – attiecīga gada Latvijas Meistarsacīkšu uzvarētāji: viens 

vīrietis un viena sieviete; 
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5.3.2. Qubica AMF World Cup – attiecīga gada Qubica AMF Latvijas Kausa uzvarētāji: viens 

vīrietis un viena sieviete. 

5.3.3. European Men Championships, World Men Championships, European Senior 

Championships, World Senior Championships – saskaņā ar Reitingu, izlases formēšanas 

brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8
2
  Reitinga turnīros, ņemot 

vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt vienā Reitinga 

turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē iekļūst 6 labākie 

spēlētāji vīriešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 6 labākajiem jebkādu iemeslu dēļ 

atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 7. – 10. vietas ieguvējiem, 

saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.  

5.3.4. European Women Championships, World Women Championships – saskaņā ar Reitingu, 

izlases formēšanas brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8
2
  Reitinga 

turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt 

vienā Reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē 

iekļūst 5 labākie spēlētāji sieviešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 5 labākajiem 

jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 6. – 9. vietas 

ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību. Sestā spēlētāja - Diāna Zavjalova, 

kurai vietu izlasē rezervējusi LBF.  

5.3.5. European Youth Championships, World Youth Championships – saskaņā ar Reitingu, 

izlases formēšanas brīdī, tiek ņemta reitinga punktu summa, kas iegūta pēdējos 8
3
  Reitinga 

turnīros, ņemot vērā 6 turnīrus ar lielāku punktu skaitu. Turklāt spēlētājam pietiek nospēlēt 

vienā Reitinga turnīrā, ja savākto punktu summa ļauj kvalificēties dalībai izlasē. Izlasē 

iekļūst 4 labākie spēlētāji jauniešu divizionā saskaņā ar Reitingu. Ja kāds no 4 labākajiem 

jebkādu iemeslu dēļ atsakās no dalības izlasē, viņa vietu var ieņemt kāds no 5. – 6. vietas 

ieguvējiem, saglabājot reitinga vietu iegūšanas kārtību.  

5.3.6. World Singles Championships, World Games - izlases tiek formētas pēc LBF valdes 

lēmuma, ņemot vērā kandidatu pozīcijas reitingā. Izlasē nevar tikt iekļauti spēlētāji, kas 

lēmuma pieņemšanas brīdī neatrodas Reitinga atbilstošās kategorijas 6 labāku spēlētaju 

vidū.  

5.3.7. Spēlētāju dalību pārējās meistarsacīkstēs LBF izskata atsevišķi.  

5.4. Visas izlases tiek formētas ne vēlāk 3 mēnešus pirms sacensību, uz kurām notiek atlase,  pirmās 

dienas.  

5.5. Izlases sastāvu  akceptē LBF valde ar atsevišķo lēmumu, izvietojot attiecīgo informatīvo 

paziņojumu LBF mājas lapā ne vēlāk ka 3 dienas pēc lēmuma pieņemšanas.   

                                                 
2
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5.6. Tiek noteikti sekojošie nacionālo izlašu galveno treneru (Turpmāk – Treneris) iecelšanas 

principi: 

5.6.1. Lēmumu par trenera ievēlēšanu pieņem LBF valde; 

5.6.2. Viens cilvēks var ieņemt vairākus izlašu Trenera amatus.  

5.6.3. Trenerim ir tiesības veikt sekojošas izmaiņas izlašu sastāvos: 

5.6.3.1.EMC, EWC, WMC, WWC, European/World Senior Championships – Trenerim ir 

tiesības aizvietot izlases dalībniekus, kas ieņemuši 5.-6. vietas izlases sastāvā ar 

spēlētājiem ar vietu Reitingā, ne zemāku par 10. 

5.6.3.2.EYC, WYC  - Trenerim ir tiesības aizvietot izlases dalībnieku, kas ieņēma 4. vietu  

izlases sastāvā ar spēlētājiem ar vietu junioru Reitingā, ne zemāku par 6. 

5.6.3.3.WSC, World Games, ECC, Qubica AMF World Cup – Trenerim nav tiesību veikt 

izmaiņas izlašu sastāvos. 

5.6.4. Trenerim nav tiesību veikt izmaiņas jau noformētu izlašu sastāvos, izņemot traumas,  

diskvalifikācijas, force majeure gadījumus. 

5.6.5. Trenerim ir tiesības: 

5.6.5.1.organizēt un kontrolēt izlašu treniņnometnes un noteikt izlašu sagatavošanas grafikus; 

5.6.5.2.personīgi formēt izlases personāla štabu; 

5.6.5.3.adresēt LBF valdei un izlases dalībniekiem savus ieteikumus par sagatavošanas un 

sacensību posmu norisi. 

5.7. Par treniņu nometņu/treniņu grafiku plānošanu, izstrādi, organizēšanu un kontroli ir atbildīgs 

noteiktās izlases Treneris. 

5.8. Nacionālo izlašu dalībniekiem ir obligātās sekojošās prasības: 

5.8.1. Dalībniekam jābūt Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pases īpašniekam vai pastāvīgam 

iedzīvotājam un jāatbilst ETBF un World Bowling prasībām.  

5.8.2. Dalībniekam ir jābūt LBF spēlētāja licences īpašniekam vismaz periodā no izlases 

formēšanas brīža līdz izlases atbraukšanas dienas no meistarsacīkstēm. 

5.8.3. Pēc izlases formēšanas datuma, sagatavošanas posma laikā dalībniekam ir jāapliecina 

izlases sagatavošanas grafika izpildi. 

5.8.4. Boulinga treniņu un sacensību minimālais vidējais stundu skaits sagatavošanas posma 

ietvaros visu izlašu dalībniekiem tiek noteikts četras stundas nedēļā (no kurām vismaz divas 

stundas ir treniņi), ja vien Treneris nenosaka citādu sagatavošanas grafiku.  

5.8.5. Katram dalībniekam ir jābūt nozīmētam trenerim, kas koordinē dalībnieka sagatavošanas 

grafika izpildi.  Septiņu dienu laikā pēc izlases formēšanas datuma, dalībnieks sniedz LBF 

valdei un galvenajam izlases Trenerim informāciju par nozīmēto treneri, par kuru var kļūt: 

5.8.5.1.LSFP sertificēts speciālists; 

5.8.5.2.speciālists ar sporta vai pedagoģisko izglītību; 
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5.8.5.3.speciālists ar ETBF vai līdzīga analoga trenera sertifikātu; 

5.8.5.4.LBF sertificēts speciālists; 

5.8.5.5.speciālists, kuru apstiprina LBF valde. 

5.9. Gadījumā, ja netiek izpildīta kāda no 8. punktā minētām prasībām, dalībnieks var tikt atskaitīts 

no izlases pēc Trenera ieteikuma. Lēmumu par spēlētāja atskaitīšanu no izlases var pieņemt tikai 

LBF valde.  

 

 

6. LBT naudas fonds, tā uzkrāšanas un izlietošanas noteikumi  

6.1. LBT naudas fonds tiek krāts tikai no “Meistars” kategorijas turnīriem. Latvijas Meistarsacīkstes, 

AMF Latvijas kausa izcīņa ir uzskatāmi par neatkarīgajiem turnīriem ar savu reglamentu un 

balvu fondu. No šiem turnīriem netiek veikts atskaitījums LBT naudas fondā.  

6.2. “Meistars” turnīra iemaksu izlietojums: 

6.2.1. 50% no iemaksām izmanto atsevišķa turnīra organizācijai. 

6.2.2. 35% no iemaksām izmanto atsevišķa turnīra balvu fondam. 

6.2.3. 15% no iemaksām izmanto Grand Fināla balvu fondam  

6.3. Turnīra organizators sedz organizātoriskās izmaksas (50% no iemaksām), ieskaitot kausu 

izgatavošanu, papildus balvu pasniegšanu,  reitinga un statistikas vadīšanu (0,50 EUR par katru 

spēlētāju).  

 

7. Izmaiņu un papildinājumu iekļaušanas noteikumi LBT struktūrā  

7.1. Visas izmaiņas un papildinājumi sezonas laikā pieņem darba grupa, kurā ietilpst LBF valde, kā 

arī LBF biedru vadītāji.  

7.2. Izmaiņas un papildinājumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.  

 

8. Atbildības sadalījums 

8.1. Atbildīgos par LBT kalendāru, LBT Reglamenta noteikumu ievērošanu, rezultātu apkopošanu, 

reitinga un statistikas vadīšanu nosaka LBF valde. 

8.2. Par atsevišķā LBT turnīrā norisi atbild noteiktā turnīra organizators. 
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1 

Reitinga punktu skaitīšanas sistēma  

Meistars (K=1) 
«Latvijas Meistarsacikstes», «AMF Latvijas 

kausa izcīņa»   (K=1,5) 

kvalifikācijās 

pozicija 
pozīcija pēc fināla 

kvalifikācijās 

pozicija 
pozīcija pēc fināla 

POS PTS POS PTS POS PTS POS PTS 

1 30,0 1 220 1 45,0 1 330 

2 25,0 2 189 2 38,0 2 284 

3 22,0 3 165 3 33,0 3 248 

4 20,0 4 147 4 30,0 4 221 

5 18,0 5 132 5 27,0 5 198 

6 16,0 6 120 6 24,0 6 180 

7 15,0 7 110 7 23,0 7 165 

8 14,0 8 102 8 21,0 8 153 

9 13,0 9 94 9 20,0 9 141 

10 12,0 10 89 10 18,0 10 134 

11 11,0 11 86 11 17,0 11 129 

12 10,0 12 83 12 15,0 12 125 

  

 

13 80   

 

13 120 

  

 

14 77   

 

14 116 

  

 

15 74   

 

15 111 

  

 

16 71   

 

16 107 

  

 

17 68   

 

17 102 

  

 

18 65   

 

18 98 

  

 

19 62   

 

19 93 

  

 

20 60   

 

20 90 

  

 

21 58   

 

21 87 

  

 

22 56   

 

22 84 

  

 

23 54   

 

23 81 

  

 

24 52   

 

24 78 

  

 

25 50   

 

25 75 

  

 

26 48   

 

26 72 

  

 

27 47   

 

27 71 

  

 

28 45   

 

28 68 

  

 

29 44   

 

29 66 

  

 

30 43   

 

30 65 

  

 

31 42   

 

31 63 

  

 

32 41   

 

32 62 

  

 

33 39   

 

33 59 

  

 

34 38   

 

34 57 

  

 

35 37   

 

35 56 

  

 

36 37   

 

36 56 

  

 

37 36   

 

37 54 

  

 

38 35   

 

38 53 

  

 

39 34   

 

39 51 

  

 

40 33   

 

40 50 

  

 

41 33   

 

41 50 

  

 

42 32   

 

42 48 

  

 

43 31   

 

43 47 

  

 

44 31   

 

44 47 

    45 30     45 45 
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Pielikums Nr.2  

“Meistars” turnīru standarta reglaments  

 Pamatinformācija 

- Sacensību formāts: Individuālais reitinga turnīrs.  

- Turnīra koeficients K = 1. 

-  Sievietes un vīrieši spēlē kopā, un sievietes saņem 8 punktu handikapu. 

Spēļu kārtība 

- Spēles tiek rīkotas saskaņā ar LBF sacensību nolikumu. Spēļu grafiku nosaka organizators. Spēļu 

grafiks ir zināms vismaz 7 dienas pirms sacensību sākuma.  

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 24.00.  

(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. 

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)  
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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.  

- 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.) 


