
20. Līgas Kauss. 
20.1. Līgas Kausā piedalās visas līgas komandas, kas tiek sadalītas pa divizioniem saskaņā ar     
         vidējo rezultātu pirmajās trīs ABL čempionāta tūrēs – kopā 4 divizioni pa 8 komandām   
         katrā.  
20.2. Spēles norisinās pēc apļa sistēmas. Komandas spēlē cita ar citu pa vienai spēlei savu   
         divizionu ietvaros. Spēles norisināsies BC Bowlero trešdienās. Spēļu sākums ir plkst.  
         19:30.  
20.3. Spēles katrā divizionā norisinās vienreiz četrās nedēļās.  
20.4. Turnīra formāts. 
20.4.1. Katrā komandā spēlē trīs spēlētāji. Tiek spēlētas trīs partijas.  
20.4.2. Spēlētāja uzdevums ir uzvarēt savu tiešo pretinieku.  
20.4.3. Pretinieku pāri tiek noteikti pēc sekojošā principa: spēlētājs Nr.1 spēlē pret spēlētāju   
            Nr.1; spēlētājs Nr.2 pret spēlētāju Nr.2; spēlētājs Nr.3 pret spēlētāju Nr.3. 
20.4.4. Par katru sava spēlētāja uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu.    
            Katrā spēlē tiek izspēlēti 18 punkti.  
20.4.5. Ķegļu summa neietekmē gala rezultātu; galvenais ir uzvaras pret saviem tiešiem    
            pretiniekiem.  
20.5. Komandas, kas ieņem 1.-4. vietas katrā divizionā, tiek izslēgšanas (play-off) kārtā, kurā   
         tiek izspēlēts tituls. Pusfinālā spēlē: 1. pret 4. vietas ieguvējiem; 2. pret 3. vietas  
         ieguvējiem. Pusfinālu uzvarētāji turpina cīņu finālā, turklāt zaudētāji – cīņu par 3.vietu.  
20.6. Individuālais reitings tiek uzskaitīts pēc uzvaru pret saviem tiešiem pretiniekiem, skaita.  
         Gadījumā, ja spēlētajiem ir vienāds uzvaru skaits, tad augstāku vietu ieņem cilvēks ar  
         vismazāko zaudējumu skaitu. Gadījumā, ja arī šīs radītājs ir vienāds, tad tiek ņemts vērā  
         spēlētāju vidējais rezultāts.  
20.7. Spēlētāju secības noteikšana.  
20.7.1. Spēlētāju secībai ir liela nozīme, jo no tās ir atkarīgs, kas pret ko spēlēs.  
20.7.2. Pirmām kārtām savu spēlētāju secību nosaka komanda, kurai ir augstāka pozīcija  
            reitingā. Vienāda punktu skaita gadījumā pirmām kārtām savu spēlētāju secību nosaka  
            komanda, kurai ir bijis augstāks reitings turnīra sākumā. Tādā veidā priekšrocība  
            spēlētāju secības noteikšanā ir komandām, kuras atrodas zemākās reitinga pozīcijās.  
20.8. Vietu sadalījuma kārtība (komandu starpā) vienādu punktu skaita gadījumā: 
         - pēc savstarpējās spēles rezultāta; 
         - pēc uzvaru skaita partijās; 
         - pēc reitinga turnīra sākumā. 
20.9. Līgas Kausa dalības maksa – EUR 30.00 neatkarīgi no spēlētāju skaita komandā.  
         Iemaksas termiņš – 01.12.2021. Maksa par celiņiem – EUR 30.00 no komandas. 
20.10. Balvu fonda sadalījums. 
20.10.1. Līgas Kausa kopējais balvu fonds sastāda EUR 3300.00 (provizoriski).  
20.10.2. Balvu fonda sadalījuma kārtība: 
             - komandas, kas ieņēma 5. vietas un netika izslēgšanas (Play-off) kārtā, saņem EUR  
             70.00.  
             - komandas, kas ieņēma 1. un 2. vietu priekšsacīkšu kārtā, saņem attiecīgi EUR 100.00  
             un EUR 70.00.  
             - Spēlēs par pirmo vietu tiek izspēlēti EUR 350.00, toties spēlēs par 3. vietu – EUR    
             235.00. Gadījumā, ja komanda uzvar 18:0, tad tā saņem visu izspēlējamo summu. Ja  
             viena no komandām uzvar ar 5-8 punktu starpību, tad balvu izspēlējamā summa dalās  
             attiecībā 70:30. Ja viena no komandām uzvar ar 1-4 punktu starpību, tad balvu  
             izspēlējamā summa dalās attiecībā 60:40. Neizšķirta rezultāta gadījumā balvu fonds  
             dalās uz pusēm, toties augstākā vieta tiek piešķirta komandai, kura ieguva augstāku  
             vietu priekšsacīkšu kārtā.  
20.11. Neieskaitot augstāk minētus noteikumus, Līgas Kauss norisinās pēc ABL čempionāta   
           noteikumiem.  
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