
 

 

 

LATVIJAS XXII MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ 

06.05.2019-12.05.2019 
 

Boulinga Centrs Bowlero 
 

          SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1.Spēļu grafiks 

Kvalifikācija (max 66 sp.) – 2 spēļu maiņas – dienas un vakara. Katram spēlētājam jānospēlē 1 

reizi dienas maiņā (A, B vai C maiņā pēc izvēles) un 1 reizi vakara maiņā (D, E vai F pēc 

izvēles).  
 

Pirmdiena, 06. maijs  2019 

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 18:30 A maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

18:30 19:00 Celiņu serviss 

19:00 22:30 D maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

 
 

Otrdiena, 07. maijs  2019 

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 18:30  B maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

18:30 19:00 Celiņu serviss 

19:00 22:30 E maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

 

Trešdiena, 08. maijs  2019 

14:00 15:00 Celiņu serviss 

15:00 18:30 C maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

18:30 19:00 Celiņu serviss 

19:00 22:30 F maiņa - 8 spēles (max 22 sp.) 

 
 



 

 

Svētdiena, 12. maijs 2019 

08:15 09:00 Celiņu serviss 

09:00 12:00 Finālā kārta: TOP-16 vīrieši / TOP-8 sievietes   

12:00 12:30 Celiņu serviss 

12:30 13:30 1.Posms: TOP 8 vīrieši (no 5 līdz 8 vietas) 

13:30 14:30 2.posms: vīriešiem un sievietēm 

14:30 15:30 Pusfināls: vīriešiem un sievietēm 

15:30 16:30 Fināls: vīriešiem un sievietēm 

17:00  Uzvarētāju apbalvošana 

 

2. Boulinga Centrs 
 
 

Nosaukums BOULINGA CENTRS BOWLERO 

Addrese Lielirbes iela 27, Rīga LV-1046, Latvija 

Tālrunis +371 67804600; 23110033 

Web lapa www.bowlero.lv 

E-pasts bowlero@bowlero.lv 

Celiņu skaits 12 

Skatītāju vietas 100 vietas 

Celiņu virsma Brunswick Anvilane Pro Lane 

Ieskrējiena zona Pro Anvilane Synthetic 

Ķegļu mehānismi Brunswick GS-X 

Ķegli Twister (100% synthetic) 

Eļļas mašīna Kegel Kustodium Sanction Lane Machine 

 

3.Reģistrācija 

Karīna Maslova - e-mail: karina.lababowling@gmail.com  

tālr.: +371 20092131. Reģistrācija beidzas 12 stundas pirms katras maiņas. Reģistrāciju  iespējams  

atteikt  12 st. pirms katras maiņas,  pretējā  gadījumā  dalības maksa jāapmaksā pilnā apmērā. 

Web lapa: www.lbf.org.lv un www.vissparboulingu.lv  
 

4.Dalības maksa 

Latvijas Boulinga Federācijas biedriem – 40,00 eiro. 

Spēlētājiem, kuriem nav apmaksāta LBF licence par 2018-2019 sezonu – 50,00 eiro. 

Juniori līdz 14.g. - 30,00 eiro. 

http://www.bowlero.lv/
mailto:bowlero@bowlero.lv
mailto:karina.lababowling@gmail.com
http://www.lbf.org.lv/
http://www.vissparboulingu.lv/


 

 

 

Dalības maksu sastāda: 

 

 Boulinga celiņu īres maksa; 

 Medaļas un kausi uzvarētājiem; 

 

5.Latvijas XXII meistarsacīkšu nolikums 

 

5.1. Nosacījumi 

5.1.1. Dalībnieku vecums nav ierobežots. 

5.1.2. Latvijas čempioni tiek noteikti atsevišķi vīriešiem, sievietēm un 

senioriem. 

 

5.2. Dalībnieki 

5.2.1. Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. 

5.2.2.  Līdz  01.  maijam  LBF  biedru  pārstāvētajiem  klubiem  jāiesniedz  meistarsacīkšu 

organizatoram klubu biedru saraksts. 

 

5.3 Kvalifikācija 

5.3.1. 16 spēles: 2 kārtas pa 8 spēlēm. 

5.3.2. Spēles notiek bez cross-lane sistēmas. Celiņu maiņa ik pēc 1 spēles 1 celiņu pa labi.  

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

5.3.4.  Pēc  divām kvalifikācijas  kārtām  16  labākie vīrieši un 8 labākas sievietes nodrošina 

vietu fināla kārtā. 

 

5.4. Fināla kārta. 

5.4.1. TOP-16 vīrieši un TOP-8 sievietes izspēlē 6 spēles. Kvalifikācijas punkti saglabājas. 8  

labākie vīrieši un 4 labākās sievietes nodrošina vietu nākamajā kārtā.  

5.4.2. Spēle notiek bez cross-lane sistēmas. Celiņu maiņa ik pēc 1 spēles 1 celiņu pa labi.  

5.4.3. Visās fināla kārtās uz celiņu pāra ir vienāds spēlētāju skaits. 

 

5.5. Izslēgšanas spēles. 

5.5.1. 1.Posms.  

Vīrieši no TOP-8 no 5 līdz 8 vietai izspēlē Play off: 5 vs 8; 6 vs 7 (līdz 2 

uzvarām).  

5.5.2. 2.Posms.  

Vīrieši. 1.posma uzvārētāji spēlē ar 3. un 4. vietu (līdz 2 uzvarām). Spēlētājs, 

kurš kvalifikācijas kārtā ieguvis 3. vietu, spēle pret spēlētāju, kurš ieguvis 

zemāku vietu.  

5.5.3. PUSFINĀLS.  



 

 

Vīrieši – 2.posma uzvārētāji spēlē ar 1. un 2 vietu. Spēlētājs, kurš kvalifikācijas 

kārtā ieguvis 1. vietu, spēlē pret spēlētāju, kurš ieguvis zemāku vietu.  

  Sievietes – 1 vs 4; 2 vs 3. Atbilstoši 22 spēļu rezultātiem. 

5.5.4. FINĀLS.  

Pusfinālu uzvarētāji (sievietes un vīrieši) finālā izspēlē par 1.-2. vietu.  

5.5.5. Spēle tiek spēlēta uz viena celiņu pāra pēc cross-lane sistēmas. 

5.5.6. Ja jebkurā no izslēgšanas spēles mačiem kāds no spēlētājiem tiek diskvalificēts vai gūst 

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

 

5.6. Vietu sadalījums. 

5.6.1. Sieviešu un vīriešu fināla uzvarētāji izcīna 1 vietu un kļūst par 2019. gada  

Latvijas čempionu/i. Fināla zaudētāji izcīna 2 vietu un saņem sudraba medaļas.    

5.6.2. Zaudējušie pusfinālā izcīna 3 vietu un saņem bronzas medaļas.  

5.6.3. Pārējie spēlētāji ieņem vietas atkarībā no viņu rezultātiem pēc 16 kvalifikācijas spēlēm un  

fināla spēlēm.  

5.6.4. Uzvarētāji un čempionāta laureāti senioru kategorijā tiek noskaidroti 

pēc izspēlētajām 16 kvalifikācijas spēlēm.   

 

5.8. Neizšķirts rezultāts. 

5.8.1. Kvalifikācijas katrā kārtā un fināla kārtā vienāda rezultāta gadījumā augstāka vieta tiek 

spēlētājam, kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē.  

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

priekšpēdējā spēlē u.t.t. 

5.8.3. Neizšķirts rezultāts kādā no Izslēgšanas spēles posmiem (tajā skaitā pusfinālā un finālā) 

– tiek pārspēlēta 9. un 10. figūra, līdz neizšķirts ir likvidēts. 

 

5.9. Boulinga Bumbas 

5.9.1. Līdz savas 1.kvalifikācijas spēles maiņas spēlētājam jānodod J.Visockim vai K. Maslovai  

bumbas reģistrācijas formu (reģistrācijas forma būs pieejama mājas lapā no 2019.gada 

01.Maija). Var izvēlēties 6 (sešas) bumbas, kas tiks izmantotas čempionāta laikā. Pēc 

reģistrācijas formas nodošanas, bumbas saraksts nedrīkst tikt mainīts.  

5.9.2. Katrā kvalifikācijas posmā un finālu posmos var tikt veikta bumbu kontrole pēc izvēles.  

Spēlētājiem, kuriem bumbas neatbilst reģistrācijas lpp. minētajām bumbām vai WTBA un  

USBC noteiktajiem kritērijiem, spēļu bloku rezultāts tiks anulēts. 

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

neizmaina bumbas virsmu (nematē vai nepulē). 

5.9.4. Bumbas pulēšana / matēšana ar abrazīvajiem materiāliem ir atļauta iesildīšanās laikā,  

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



 

 

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

iespējams iepazīties www.bowl.com 

6. Papildus nosacījumi. 

6.1. kvalifikācijas un fināla kārtas celiņu izlozi nodrošina organizatoru komiteja (izlozē piedalās 

min. 3 cilv.).  

6.2. treniņu process sacensību laikā starp kvalifikācijas spēlēm un Fināla blokiem (ceturtdien, 

piektdien un sestdien) ir atļauts. Celiņiem ir iespējams uzklāt eļļas programmas un tās ir 

iespējams pasūtīt pie Bolero centra boulinga operatoriem.  

6.3. izmantojamie celiņi čempionāta laikā: 

Kvalifikācija: no 2 līdz 12 celiņam (pirmais celiņš rezervēts). 

Finālā kārta: no 1 līdz 12 celiņam. 

Pusfināls un fināls: no 3 līdz 10 celiņam. 

6.4. Iesildīšanās: 2 spēlētāji uz celiņa – 10 min., 1 spēlētājs uz celiņa – 5 min.  

6.5. Stingra formas ievērošana: vīriešiem polo krekls, vai sava klubu krekls, un bikses, sievietēm 

polo krekls vai sava klubu krekls, un svārki, šorti vai bikses.    

6.6. Smēķēšana ir atļauta tikai starp spēļu blokiem. Par smēķēšanu starp spēlēm spēļu bloku laikā 

– pēdējas spēles anulācija.  

 

7. Uzvarētāji. 

7.1. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar Latvijas XXII Meistarsacīkšu Uzvarētāja kausu un zelta 

medaļām, ka arī iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas Čempionu Kausa izcīņā, kas notiks no 

2019.g. 21.-27. Oktobrim, Ankarā, Turcijā.  

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

7.2. Otrās vietas ieguvēji saņem sudraba medaļas, 3. vietas ieguvēji – bronzas medaļas. 

7.3. Seniori – tiks izspēlēts zelta, sudraba un bronzas medaļu komplekts. 

7.4. Junioru (līdz 16 g.v. ieskaitot) – tiek apbalvoti ar speciālām balvām.  

>> Rezultāti junioriem tiek fiksēti pēc kvalifikācijas spēļu izspēles (16 spēles). Tā ir neoficiāla 

kategorija, jo junioriem tiek aizvadīts atsevišķs čempionāts. 

7.5. Seniori ir 45+ gadus veci un juniori ir līdz 16 gadiem jauni – spēlētājam jāsasniedz pilnus 

gadus uz čempionāta sākumu. 

 

8. Organizatori. 

Latvijas Boulinga Federācija, Boulinga klubs Ten Pin, LABA, Boulinga Centrs Bowlero. 
 

http://www.bowl.com/

