
6x6x6 Baker 2022 
Double - couple 

 

Turnīra organizators :   
„Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija” un Boulinga Centrs „Bowlero” 
 

Turnīra norises vieta:  

Boulinga Centrs „Bowlero”, Lielirbes 27, Rīga. Sākums plkst. 19-00. 

  
Turnīra formāts: 

Pāru turnīrs, kas notiks 6 reizes + Grand Fināls. Spēles notiks trešdienās (= 6 
trešdienas) sākot no 2022.g. 06.jūlija + 1 trešdiena Grand Fināls.  

Max. pāru skaits: 22. Minimālais pāru skaits: 14. 
 

Pieteikšanās un informācija:  

Pāru sastāvā viss maz vienam no spēlētājiem, jābūt kādam, kurš bija pieteikts 
jebkurā no 16 ABL sezonām. Pieteikt komandu var līdz 2022.g. 04.jūlijam. 

Info: 20092131, 29505900, karina.lababowling@gmail.com 
 

Dalības maksas: 

Licence - vienreizēja dalības maksa no komandas – 15,- Eur (līdz 06.jūlijam).  

Kvalifikācijas tūres - 25,- Eur no pāra (apmaksa pirms katras tūres sākuma). 

Last chance – cīņa par + Top 1 finālā (bezmaksas) 

Grand Fināls TOP 6 – bezmaksas 

Balvu fonds:  

1. vieta - 200,-  eur, 2. vieta – 130,-  eur, 3. vieta – 90,- eur 

+ TOP 3 komandas Kausi un medaļu komplekts. 

+ Uzvarētāju balva – katrā kvalifikācijas posmā.  

Noteikumi:  

Ja pārī piedalās dāma – pāris saņem 4 punktu handikapu katrā spēlē par 

katru dāmu. Komandā varbūt neierobežots spēlētāju skaits. Vienlaikus var 

spēlēt 2 spēlētāji. Spēlētāju maiņa ir iespējama starp spēlēm. Spēlētāji var 
pievienoties komandai jebkurā no kvalifikācijas tūrēm, izņemot Finālu. Finālā 

var spēlēt tikai kvalifikācijā iespēlētie spēlētāji. Pāreja no vienas komandas 
uz otru turnīra laikā, kā arī spēlēt divās komandās vienlaicīgi aizliegts.  

 Katra kvalifikācijas tūre sastāv no 6 spēlēm. Katrā tūrē attiecīgi pēc 
ieņemtās vietas pāris saņem bonusa punktus.  Pēc sestās tūres TOP 5 

izvirzīsies Grand Finālā.  

 Last chance – visiem pāriem, kuri netiks TOP 5  pēc sestās tūres un, kuri 

nospēlēs vismaz 50% (min 3 tūres) no kvalifikācijas tūrēm, būs iespēja 
cīnīties par + TOP 1, nospēlējot 2 spēles uz kopsummu. Last Chance tiks 

novadīts uzreiz pēc 6 tūres. 

 Grand Fināls (2022.g. 17.08.) – TOP 6 izspēles Round Robin.  

 Grafiks: 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., FIN - 17.08. 

 

Gaidām visus interesentus !!! 


