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MAIJS 2017
Cienījamie spēlētāji,
aicinām Jūs iepazīties ar Latvijas boulinga federācijas jaunumiem.

LBF valdes ievēlēšanās
Šī gada 10. aprīlī amatā stājās jaunā Latvijas boulinga
federācijas valde sekojošā sastāvā: valdes loceklis Edmunds
Jansons, valdes loceklis Artūrs Ļevikins un valdes priekšsēdētājs
Visvaldis Trokša.
Latvijas boulinga federācija tika dibināta 1995. gadā, un
kopš tā laika to vadīja Aleksandrs Rihters.
Jaunā LBF valde vēlas pateikties Rihtera kungam un visiem
federācijas biedriem par padarīto darbu un apņemas spert jaunus
soļus Nacionālā boulinga attīstībā, saglabājot vecās tradīcijas un
iestrādes.

Latvijas XX Meistarsacīkstes
Ceturtdien, 11. maijā Pepsi centrā startē Latvijas XX
Meistarsacīkstes boulingā. Saskaņā ar Nolikumu, sacensības
norisināsies uz divām eļļām – 38 pēdu vidējo eļļu un 43 pēdu garo
eļļu, atsevišķi kungu, dāmu un senioru ieskaitē.
Pierakstam var sekot šeit.
Aicinām piedalīties sacensības, ka arī atbalstīt savus
favorītus!

Eiropas jauniešu meistarsacīkstes 2019
Lieliskās ziņas sagaidījām no Eiropas boulinga asociācijas
biroja – XXXII Eiropas jauniešu meistarsacīkšu rīkošana ir uzticēta
Latvijai, proti, Latvijas boulinga federācijai.
Sacensības norisināsies renovētā boulinga hallē “Pepsi
Centrs” 2019. gada 13.-22. aprīlī.
Apsveicam visus boulinga cienītājus ar šo notikumu!
Pēc diviem gadiem mēs kļūsim par Eiropas boulinga
sabiedrības uzmanības centru, un tā ir lieliska iespēja pievērst
uzmanību boulingam arī Latvijā. Mums visiem būs jāiegulda liels
darbs, lai meistarsacīkstes noritētu visaugstākajā līmenī.
Mēs esam tam gatavi!

Diāna Zavjalova
Aicinām iepazīties ar Latvijas un pasaules boulinga
zvaigznes – Diānas Zavjalovas – interviju Sporta Avīzei.
Mēs lepojamies!

Latvijas komandu čempionāta V posms
Sestdien, 22. aprīlī boulinga centrā “Spāre” norisinājās
Latvijas komandu čempionāta V posms, un par uzvarētāju kļuva
komandas “TenPin” trijnieks sekojošā sastāvā: Daniels Vēzis,
Artemijs
Hudjakovs,
Vladimirs
Pribiļevs.
Kopvērtējumā
komanda “Universal Services” palielināja pārsvaru pār galvenajiem
konkurentiem, kas pašlaik sasniedz 26 punktus.
Pēdējais posms norisināsies boulinga centrā “Bowlero” 25.
un 26. maijā plkst. 19.00.

Eiropas jauniešu meistarsacīkstes 2017
Šī gada 16. aprīlī Helsinkos noslēdzās 2017. gada Eiropas
jauniešu meistarsacīkstes boulingā, kurās piedalījās mūsu sportists
Artemijs Hudjakovs.
Kopvērtējumā 16 gadu vecs spēlētājs izcīnīja 52. vietu no
94. dalībniekiem. Ar spēļu rezultātiem var iepazīties mājas lapā.

