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Latvijas Senioru Kauss 2022 

Turnīra informācija 

Turnīra organizators LBF 

Turnīra nosaukums Latvijas Senioru Kauss 2022 

Centrs "Zemgale"  

Adrese Skautu iela 2, Jelgava 

Datums 23.07.2022. 
  

Turnīra raksturojums 

Kategorija 40+ 

Formāts Individuālais handikapu turnīrs 

Handikaps 1 punkts par katru gadu (no 41) plus sievietēm 8 punkti katrā spēlē 

Max spēlētāju skaits 24 

Dalības maksa 35 EUR 
  

Turnīra kontaktpersona/reģistrācija 

Kontaktpersona Ivars Vinters 

Tālrunis +371 29440615 

E-pasts ivars.vinters@lbf.org.lv 

Reģistrācija beigas -  20.jūlijs 2022.gads. 

Balvu fonds (pie max spēlētāju skaita) 

Vieta EUR 

1 120+kauss 

2 100 

3 80 

4 60 

5 40 

6 40 

7 40 

8 40 

Kopā 520+kauss 

Turnīra formāts 

Kvalifikācija 
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6 kvalifikācijas spēles  
Top 20 iekļūst finālā 
 
Vietu iedalīšana finālu etapos 2-4 
Finālu etapos 2-4 spēlētāji ieņem vietas pēc ķegļu summas iepriekšējā etapā. 
Fināla izspēle etapos 1-4 
Katrā etapā spēlētāji dalās grupās  pa 4 spēlētājiem 
Katrs četrinieks etapā tiks sadalīts uz celiņu pāri 
Katrā etapā tiek spēlētas divas spēles uz izslēgšanu pēc ķegļu skaita summas 
Fināla etaps 1 
Sastāv no 4 četriniekiem.(5.-20. vieta kvalifikācijā) 
Divi labākie no katra četrinieka tiek fināla 2.etapā (8 spēlētāji) 
Top 4 no tiem kas ieņemuši 3.-4. vietu tiek fināla 2.etapā (4 spēlētāji) (lucky losers) 
Fināla etaps 2 
Sastāv no 4 četriniekiem (1.-4. vieta kvalifikācijā, divi labākie no katra četrinieka 1.etapā + lucky losers)(16 
spēlētāji) 
Divi labākie no katra četrinieka tiek fināla 3.etapā (8 spēlētāji) 
Fināla etaps 3 
Sastāv no 2 četriniekiem 
Divi labākie no katra četrinieka tiek fināla 4.etapā(4 spēlētāji) 
Četri spēlētāji netikušie fināla etapā 4 tiek sadalīti vietās 5.-8. atkarībā no ķegļu skaita summas šajā etapā. 
Fināla etaps 4 
Sastāv no 1 četriniekiem 
Spēlētāji tiek sadalīti vietās 1.-4. atkarībā no ķegļu skaita summas šajā etapā. 

 

Neizšķirts rezultāts 

Kvalifikācijā neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē. Ja 
neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, kuram augstāks rezultāts priekšpēdējā spēlē, utt 
Neizšķirts rezultāts Fināla mačos tiek spēlēta viena bumba pa pilnu 10 ķegļu figūru, līdz neizšķirts tiek 
likvidēts. Metienu spēlētāji izpilda uz celiņa, uz kura tika pabeigta spēle. 

 

Celiņu sagatavošana un pārvietošanas pa ciliņiem 

Celiņu sagatavošana (ieeļļošna) Pirms kvalifikācijas maiņas un pirms fināla 1 kārtas 

Dalībnieku skaits uz celiņa 
kvalifikācijā 

2 spēlētāji uz celiņa vai 3 spēlētāji uz celiņa, ja vairāk par 16 spēlētājiem 

Celiņa maiņas biežums 
kvalifikācijā 

Pēc katras spēles 

Pārvietošanās metode 
kvalifikācijā 

1 celiņš pa labi 

Spēles stils 

Kvalifikācija spēles notiek pēc „European style” sistēmas – spēle uz 1 
celiņa.  
Fināla etapos spēles notiek pēc „crossline” sistēmas-spēle uz diviem 
celiņiem. 

 

Turnīra izspēles grafiks 

 
Kvalifikācija 

Sestdiena 23.07.2022. 

9:00 Max 24 spēlētāji 
1.etaps 12:30 (16) 5.-20. vieta kvalifikācijā 

2.etaps 13:30 

(16) 1.-4. vieta kvalifikācijā = 
1.etapa uzvarētāji(8) + 4 Lucky 
losers 

3.etaps 14:30 (8)   2.etapa uzvarētāj 
4.etaps 15:30 (4)   3.etapa uzvarētāji 


