
Godājamie spēlētāji! 

ABL čempionāta 1 un 2 kārtu laikā mēs bijām ļoti lojāli pret atsevišķiem spēlētajiem, kuri 

neievēroja kādu no reglamenta punktiem. Tas viss notika dēļ sarežģītās situācijas, kas radusies 

pandēmijas dēļ. Dažādi ierobežojumi, piespiedu pārtraukums, daudz slimojošu spēlētāju, 

sertifikāta neesamība dažiem spēlētājiem, biežā spēļu pārcelšana un citi apstākļi traucēja 

pilnvērtīgi novadīt čempionātu. Bija nepieciešams operatīvi risināt daudz sarežģītu jautājumu, it 

īpaši komandu sastāvu komplektācijā. Sākot ar čempionāta 3 kārtu sacensības ieiet tās 

izšķirošajā stadijā. Turpmāk mēs vairāk sekosim līdzi tam, lai tiktu ievērots sacensību 

reglaments. Mēs esam izstrādājuši papildinājumus esošajam reglamentam. 

1.Pieaicinātais spēlētājs. 

>> Sākot ar trešo kārtu (no 07.02.2022) kā pieaicinātie spēlētāji var būt (kā iepriekš) juniori līdz 

16 gadu vecumam un seniori vecumā no 45 gadiem. Vairs netiks ņemts vērā kurā divizionā 

spēlētājs spēlē un kāds ir viņa vidējais rezultāts.  

>> Platinum un Gold divizionos vairs nebūs ierobežojumi minētajā jautājumā.  

>> Divizionā Silver nevarēs pieaicināt spēlētāju, kurš/a būs TOP 25 kopējā līgas spēlētāju 

reitingā uz uzaicinājuma brīdi. Divizionā Bronze nevarēs pieaicināt spēlētāju, kurš/a būs  TOP 

40 kopējā līgas spēlētāju reitingā uz uzaicinājuma brīdi.  

>> Papildus kā pieaicinātais spēlētājs divizionā Silver varēs būt jebkurš spēlētājs, kura vidējais 

nav lielāks par 170. Bronze divizionā kā pieaicinātais spēlētājs varēs būt jebkurš spēlētājs, kura 

vidējais nav lielāks par 165. Spēlētāja vidējais tiek skatīts uz uzaicinājuma brīdi.  

>> Pieaicinātais spēlētājs nedrīkst būt no pretinieku komandas.  

2.Dubultā licence. 

>> Spēlētājs ar dubulto licenci nevar spēlēt divizionā Silver, ja uz spēles brīdi viņš/a atrodas 

Top 20 kopējā līgas reitingā. Divizionā Bronze, ja uz spēles brīdi viņš/a atrodas Top 30 kopējā 

līgas reitingā. Izņēmums – ja Silver vai Bronze komanda ir spēlētaja, kurš/a atrodas Top 20 vai 

Top 30, pamata komanda. Spēlētājam ar dubulto licenci, esot diviem reitingiem, tiek ņemts vērā 

augstākais reitings.  

Lai būtu vieglāk izkontrolēt jaunos noteikumus, pēc katras tūres tiks publicēts kopējais līgas 

reitings. Ja kāda iemesla dēļ reitings netiks publicēts, nepieciešams skatīties iepriekšējo 

pieejamo reitingu.  
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