
              
Jauniešu kauss 2023 

Boulings 
 

NOLIKUMS 
 

 Dalībnieki: Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Visi jaunieši (vecums līdz 

23.g. ieskaitot). Meitenēm un zēniem kopēja ieskaite. Meiteņu handikaps +8 punkti katrā 

spēlē. Maksimālais dalībnieku skaits – 16. 

 Norises vieta un laiks: “Zemgales Boulinga Centrs”. 2023.g. 08. janvārī plkst. 10-00. 

Pieteikšanās līdz 2023.g. 07. janvārim plkst. 18-00 e-mail rihardskova@gmail.com 

 Organizators – Latvijas Boulinga Federācija. 

 Dalības maksu dalībniekiem nodrošina Latvijas Boulinga Federācija. Dalībniekiem jābūt 

LBF kluba biedriem.   

 Kvalifikācijā visi spēlētāji spēlē vienā laikā (t.i. uz celiņu pāra var spēlēt zēni un meitenes).  

 Visiem spēlētājiem obligāti jāievēro boulinga spēlētāju forma - sporta krekli.  
 
Spēļu grafiks:  Kvalifikācija un fināls 

 09-30 – 09-50:  celiņu izloze 

 10-00: 6 kvalifikācijas spēles. Uz viena celiņa max 2 spēlētāji. Celiņu maiņa ik pēc 1 

spēles – 1 celiņu palabi. 

 12-30:  celiņu serviss   

 13-00: Fināls:  Pēc kvalifikācijas spēļu rezultātiem labākie TOP 8 spēlētāji tiek Finālā. 

Spēles sākas no nulles punktiem. Finālā tiks izspēlēts Round Robin. 

Round Robin:  

TOP 8 labākie izspēlē 7 savstarpējus mačus. Spēles sākās no 0 punktiem.  

Katrs mačs sastāv no 1 spēles. Katrs mačs tiek spēlēts uz viena celiņu pāra (crossline). 

Par uzvaru katrā mačā spēlētājam tiek piešķirti 30 bonusa punkti, par neizšķirtu rezultātu  

katram  spēlētajam  tiek  piešķirts  pa  15  punktiem.  Mača  zaudētājam  bonusa punkti netiek 

piešķirti. Bonusa punkti summējas ar spēles punktiem. 

 

Celiņi 

 Kvalifikācijai tiks izmantoti no 1 līdz 8 celiņam.  
 Fināls tiks spēlēts no 1 līdz 8 celiņam.  
 Kvalifikācija spēles notiek bez cross line. Finālā spēles notiek pēc cross lane sistēmas.  

 
 

Vietu sadalījums 

Fināl Round Robin uzvarētājs ieņem 1. vietu, pārējie  dalībnieki  ieņem vietu  atkarībā  no  
viņu rezultātiem Kvalifikācijas un Round Robin kārtās. 

 



Neizšķirta rezultāta gadījumā: 

 Kad neizšķirts rezultāts rodas pēc 6 kvalifikācijas spēlēm, augstāka vieta būs spēlētājam, 

kuram augstāks rezultāts pēdējā spēlē. Ja neizšķirts saglabājas, augstāka vieta spēlētājam, 

kuram augstāks rezultāts priekšpēdējā spēlē, utt. 

 Neizšķirts rezultāts pēc Round Robin spēlēm – augstāka vieta būs spēlētājam, kurš uzvarēja 

savstarpēja spēlē.  

 

Boulinga bumbas 

 Bumbas pulēšana / matēšana ar abrazīvajiem materiāliem ir atļauta iesildīšanas laikā un 

starp spēlēm. Tiek  veikta  ārpus spēlētāju zonas. 

 

Balvas:  

 Uzvarētājs tiek  apbalvots ar Uzvarētāja kausu. 

 Sacensības atbalsta LBF, klubs LABA, Fazer, ALDENS Holding un Zemgales Boulinga 

Centrs. 

 
 
 

 

 


