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SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. Spēļu grafiks 
( Provizorisks; atkarībā no dalībnieku skaita var tikt veiktas izmaiņas spēļu grafikā ) 
 

Ceturtdiena, 10. maijs  2018 

09:00 10:00 Celiņu serviss 

10:00 14:00 8 spēles, A maiņa 

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 19:00 8 spēles, B maiņa 

 

Piektdiena, 11. maijs  2018 

09:00 10:00 Celiņu serviss 

10:00 14:00 8 spēles, B maiņa  

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 19:00 8 spēles, A maiņa 

 

Sestdiena, 12. maijs  2018 

09:00 10:00 Celiņu serviss 

10:00 14:00 8 spēles, A maiņa 

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 19:00 8 spēles, B maiņa 

 

 

Svētdiena, 13. maijs 2018 

08:00 09:00 Celiņu serviss 

09:00 12:00 Pusfināls: Round Robin vīriešiem un sievietēm 

12:00 13:00 Celiņu serviss 

13:00 14:30 Fināls vīriešiem un sievietēm 

14:30  Uzvarētāju apbalvošana 
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2. Boulinga Centrs 
 

Centrs  

Nosaukums PEPSI CENTRS 

Adrese Uzvaras bulvāris 10, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 67610707, 29181818 

Web lapa  www.pepsicentrs.lv   

Email info@zelta.lv  

Celiņu skaits 22 

Celiņu virsma Brunswick Anvilane Pro Lane 

Ķegļu galdi Brunswick Anvilane Pro Lane 

Ieskrējiena zona Brunswick Anvilane Pro Lane 

Ķegļu mehānismi Brunswick GS-X 

Ķegļi Brunswick Max 

Rezultātu uzskaite Brunswick SYNC 

Eļļošanas mašīna Brunswick Authority 22 

Lane cleaner Brunswick Judge 

Lane conditioner Brunswick A22 

Sacensību sistēma Lexer BW2 

http://www.pepsicentrs.lv/
mailto:info@zelta.lv
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3. Reģistrācija 
  

Reģistrācija līdz 2018. gada 09. maijam plkst. 12:00 

  Aleksandrs Rihters 

 E-mail: ar@lbf.org.lv 

Reģistrāciju iespējams atteikt līdz 09. maija plkst. 12:00, pretējā gadījumā dalības maksa jāapmaksā 

pilnā apmērā. 

Veicot reģistrāciju, ir jānorāda spēlētāja vārds, uzvārds, klubs, dzimšanas datums un maiņa (A vai B).  

Web lapa: www.lbf.org.lv ; www.pepsicentrs.lv ; www.vissparboulingu.lv  

 

 

4. Dalības maksa 
 

LBF biedriem – 40,00 EUR 

Spēlētājiem, kuri nav LBF biedri – 60,00 EUR 

Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot), kas ir LBF biedri – 30,00 EUR 

 
Dalības maksa jāapmaksā līdz Latvijas Meistarsacīkšu 1. spēles sākumam skaidrā naudā LBF kasē vai 

ar pārskaitījumu uz LBF bankas kontu: 

Latvijas Boulinga Federācija 

REG. No: 40008026277 

Banka:  SEB Banka 

Konts: LV34 UNLA 0001 0027 0015 4 

SWIFT:  UNLALV2X001 

http://www.lbf.org.lv/
http://www.pepsicentrs.lv/
http://www.vissparboulingu.lv/
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5. Latvijas XX meistarsacīkšu nolikums 
 

 

 

5.1 Nosacījumi 

5.1.1. Dalībnieku vecums nav ierobežots.  

5.1.2. Latvijas čempioni tiek noteikti atsevišķi vīriešiem un sievietēm, kā arī senioriem. 

Čempioni senioriem tiek noteikti pēc kvalifikācijas rezultātiem. Seniors ir persona, kas ir 

sasniegusi 45 gadu vecumu līdz 2017. gada 1. septembrim neieskaitot 

5.1.3. Sacensības norisinās saskaņā ar ETBF noteikumiem.  

5.1.4. Eļļas ir publicētas un ir pieejamas treniņiem vismaz 10 dienas pirms sacensību pirmās 

dienas.  

5.1.5. Saskaņā ar ETBF noteikumu 4.26. punktu, Tiek ievēroti un kontrolēti Slow Bowling 

noteikumi. 

5.1.6. Visas spēles notiek uz  celiņu pāra, pēc cross-line sistēmas. Kvalifikācijā pēc katrām 

divām spēlēm notiek celiņu maiņa – pāra celiņi – pieci celiņi pa labi, nepāra celiņi – pieci 

celiņi pa kreisi. Celiņu maiņas princips var būt grozīts atkarībā no aizņemto celiņu skaita.  

5.2. Dalībnieki 

5.2.1. Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji.  

5.2.2. Līdz 09. maijam LBF klubiem jāiesniedz meistarsacīkšu organizatoram klubu biedru 

saraksts, kuriem ir apmaksāta LBF individuālā licence. LBF individuālo licenci var iegādāties 

arī pirms sava pirmā spēļu bloka sākuma.  

5.3. Kvalifikācija 

5.3.1. 24 spēles: 3 kārtas pa 8 spēlēm. 

5.3.2. Pirmajā kārtā tiek spēlēts uz vienas eļļas. Otrajā kārtā tiek spēlēts uz otrās eļļas. Trešajā 

kārtā kreisais celiņš ir ar vienu, bet labais celiņš – ar otro eļļu. 

5.3.3. Visās kvalifikācijas kārtās uz celiņu pāra ir vienāds spēlētāju skaits. 

5.3.4. Pēc trīs kvalifikācijas kārtām 8 labākie vīrieši un 8 labākās sievietes nodrošina vietu 

finālā.  

 



 
LATVIJAS XXI MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ 

10.05.2018-13.05.2018 

PEPSI Centrs, Rīga, Uzvaras bulvāris 10 

 
 
  

 

 

5.4. Fināls 

5.4.1. Fināls sastāv no 2 kārtām: Round Robin un Izslēgšanas spēles. 

5.4.2. Round Robin: TOP 8 vīrieši un 8 sievietes izspēlē 7 savstarpējus mačus. Round Robin 

spēles tiek summētas kopā ar kvalifikācijas rezultātiem. Gadījumā, ja RoundRobin spēlē 

tikai 4 spēlētāji, tas tiek spēlēts Round Robin divos apļos, kopā 6 savstarpēji mači.  

5.4.3. Katrs mačs sastāv no 1 spēles. Katrs mačs tiek spēlēts uz viena celiņu pāra, kur uz 

kreisā celiņa ir viena eļļa, bet uz labā celiņa ir otrā eļļa (crossline). 

5.4.4. Par uzvaru katrā mačā spēlētājam tiek piešķirti 30 bonusa punkti, par neizšķirtu 

rezultātu katram spēlētajam tiek piešķirts pa 15 punktiem. Mača zaudētājam bonusa punkti 

netiek piešķirti. Bonusa punkti summējas ar spēles punktiem. 

5.4.5. Pēc Round Robin kārtas (ieskaitot kvalifikācijas rezultātus) 4 labākie vīrieši un 4 

sievietes iekļūst Izslēgšanas kārtā. Gadījumā, ja RoundRobin spēlē tikai 4 spēlētāji, tad 

Izslēgšanas kārtā tiek 2 spēlētāji, turklāt spēlētāji, kas RoundRobin kārta ieņēma 3. un 4. 

vietu, saņem bronzas medaļas.  

5.4.6. Izslēgšanas spēles. 1. un 4., 2. un 3. vietas ieguvēji izspēlē savstarpējus mačus līdz 2 

uzvarām. Pāru uzvarētāji spēlē savstarpēju maču līdz 2 uzvarām. Uzvarētājs ir spēlētājs, kas 

uzvar 2 spēlēs. Uzvarētājs izcīna 2018. gada Latvijas Čempiona titulu. Gadījumā, ja 

RoundRobin spēlē tikai 4 spēlētāji, tad 1. un 2. vietas ieguvēji izspēlē savstarpējus mačus līdz 

2 uzvarām un uzvarētājs izcīna 2018. gada Latvijas Čempiona titulu. 

5.4.7. Ja jebkurā no fināla mačiem kāds no spēlētājiem tiek diskvalificēts vai gūst traumu un 

nevar turpināt spēli, viņa šī mača pretinieks tiek pasludināts par uzvarētāju. 

5.4.8. Spēles par 3. – 4. vietu netiek spēlētas. 

5.5. Vietu sadalījums 

5.5.1. Finālmača uzvarētājs ieņem 1. vietu un saņem zelta medaļu, zaudētājs - 2. vietu un 

sudraba medaļu. 

5.5.2. Pusfinālu zaudētāji ieņem 3.-4. vietu un saņem bronzas godalgas. 

5.5.3. Pārējie ceturtdaļfināla dalībnieki ieņem 5., 6., 7. un 8. vietu atkarībā no viņu rezultātiem 

Roun Robin kārtā. 
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5.5.4. Pārējie spēlētāji ieņem vietas atkarībā no viņu rezultātiem pēc 24 kvalifikācijas spēlēm. 

5.6. Neizšķirts rezultāts 

5.6.1. Kvalifikācijas katrā kārtā neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam, 

kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē. 

5.6.2. Ja neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts 

priekšpēdējā spēlē, utt. 

5.6.3. Neizšķirts rezultāts Round Robin kārtā  - augstāka vieta spēlētājam, kurš uzvarējis 

savstarpējā spēlē; ja spēle beigusies neizšķirti - kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē. 

5.6.4. Neizšķirts rezultāts kādā no Izslēgšanas spēlēm – tiek pārspēlēta 9. un 10. figūra, līdz 

neizšķirts ir likvidēts. 

5.7. Boulinga bumbas: 

5.7.1. Katrā kvalifikācijas posmā un fināla kārtās var tikt veikta izvēles bumbu kontrole. 

Spēlētājiem, kuriem bumbas neatbilst WTBA un USBC noteiktajiem kritērijiem, 

kvalifikācijas posma vai fināla kārtas rezultāts tiek anulēts. 

5.7.2. Bumbu tīrīšana ir atļauta spēles laikā, ja tam izmanto materiālu / tīrīšanas līdzekļus, kas 

neizmaina bumbas virsmu (nematē vai nepulē) 

5.7.3. Bumbas pulēšana / matēšana ar abrazīvajiem materiāliem ir atļauta iesildīšanas laikā, 

starp spēļu blokiem, starp pusfināla un fināla spēlēm, un tiek veikta ārpus spēlētāju zonas. 

Izraksts no ETBF Cempionātu noteikumiem: 

4.17.3 Cleaning of the surface of the bowling ball is permissible prior to any delivery during a 

game. Any cloth product that is non-abrasive, and contains no chemical additives that would 

modify the surface finish of the ball, would be acceptable to use. Clean-ers, which are 

products meant to clean the ball surface without changing the surface roughness, may be used, 

and provided they are on the list of approved products. 

4.17.4 Adjusting of the surface of the bowling ball by means of scrub sponges, scoring pads, 

and polish that are on the list of approved products may be done only during any practice 

session and be-tween any block of games, as well as between semi-finals and fi-nals of an 

event, provided it is done outside of the players’ area. 



 
LATVIJAS XXI MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ 

10.05.2018-13.05.2018 

PEPSI Centrs, Rīga, Uzvaras bulvāris 10 

 
 
  

 

 

 

4.17.5 Altering the surface of the bowling ball by means of bonded or coated abrasives may 

only be done in a designated area and only during any practice session, and between any block 

of games, as well as between semi-finals and finals of an event. 

Ar atļauto boulinga bumbu un slīpēšanas/tīrīšanas/pulēšanas materiālu sarakstu iespējams 

iepazīties www.bowl.com  

5.8. Sacensību laikā aizliegts: 

5.8.1. Savas maiņas laikā (no iesildīšanas sākuma līdz brīdim, kad tiek veikts šīs maiņas 

pēdējais metiens) lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, atrasties uz 

celiņiem to iespaidā, kā arī smēķēt; saskaņā ar LR likumdošanu elektroniskās cigaretes ir 

pielīdzināmas citiem tabakas izstrādājumiem. 

5.8.3. Pirmā pārkāpuma gadījumā, spēlētajam esošā spēlē tiek ieskaitīti 0 punkti. Gadījumā, ja 

pārkāpums tiek fiksēts stap spēlēm, tad nakošā spēlē tiek ieskaitīti 0 punkti. Atkārtotā 

pārkāpuma gadījumā spēlētājs tiek diskvalificēts.  

5.9. Spēlētāju formas 

5.9.1. Spēlētāju formas vīriešiem: polo krekli un garās bikses; treniņbikses, jebkura garuma 

šorti, kā arī džinsu auduma bikses nav atļautas 

5.9.2. Spēlētāju formas sievietēm: polo krekli, svārki vai šorti; džinsu auduma bikses nav 

atļautas 

6. Uzvarētāji 

6.1. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar Latvijas XXI Meistarsacīkšu Uzvarētāja kausu un zelta 

medaļām, kā arī iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas Čempionu Kausa izcīņā, kas 2018. 

gada 22.-29. oktobrī notiks Langenā, Vācijā.  

6.2. Pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās var tikai Latvijas Boulinga Federācijas biedri. 

6.3. Otrās vietas ieguvēji saņem sudraba medaļas, 3.-4.  vietas ieguvēji – bronzas medaļas.  

6.4. Senioru kategorijā, uzvarētājs tiek apbalvots ar Latvijas XXI Meistarsacīkšu Uzvarētāja 

kausu un zelta medaļu, otrās vietas ieguvējs saņem sudraba medaļu, 3.  vietas ieguvējs – 

bronzas medaļu. 

http://www.bowl.com/

