
     KLUBU KAUSS 2017 
 

Turnīra organizators: 
Boulinga klubs „Zelta Prizma”, sadarbībā ar LBF. 

 
Turnīra norises vieta:         
„Zelta Boulinga Centrs”, Uzvaras bulv. 2/4, Rīga. 

 
Turnīra formāts: 

Klubu ieskaite, ņemot vērā individuālo un pāru spēles rezultātus           
Individuālais un pāru turnīrs, kas notiek 2017. gada 1. aprīlī. Spēļu sākums 9-00. 
Maksimālais dalībnieku skaits 44. Maksimālais dalībnieku skaits no 1 kluba - 15 

 
Pieteikšanās un informācija:        
Pieteikuma forma Klubu Kausam: 
https://goo.gl/forms/gJXNEASox8EAB2oI2  
 
Pieteikto spēlētāju saraksts: 
https://goo.gl/9FVZBh  
 

Kontaktinformācija (tiem kas vēlas pieteikties pa telefonu vai e pastā): 
Jānis Kalniņš m.t. 29426298 janis@lbf.org.lv  

 
Pieteikšanās līdz 2017. gada 30. martam, pkst 19.00  
 

Dalības maksa (ietver kvalifikāciju un individuālo sacensību finālu):   
Individuāli - 15,- EUR;  

Pāru spēle – 5,- EUR no katra spēlētāja. 
 
Balvas: 

Labākais klubs saņem Uzvarētāja kausu. 2. un 3. vieta saņem piemiņas balvas. 
1.-3. vieta individuālajā vērtējumā un 1.-3. vieta pāru vērtējumā saņem piemiņas 

balvas 
Speciālās balvas: 
- Fazer saldumi par 1. – 3. vietu jauniešu kategorijā (līdz 15 gadu vecumam , ieskaitot) 

- Fazer saldumi par labāko vienas spēles rezultātu vīriešiem un sievietēm 
 

Handikapi:     

Dāmas un juniori līdz 16.g.(neieskaitot) – 8 p. katrā spēle. 
 

Turnīra shēma:     

Uzvar klubs, kura labākie 5 spēlētāji un labākie 3 pāri saņem visvairāk punktus. 

Pāros var pieteikties tikai viena kluba spēlētāji. Katrs dalībnieks var piedalīties ne 
vairāk kā 3 dažādos pāros. 

 
Punktus saņem visi dalībnieki un visi pāri apgrieztā secībā, atkarībā no dalībnieku 
skaita. 

Pirmā vieta saņem  papildus +5 punktus un otrā vieta + 2 punktus abās kategorijās. 
Piemērs: Piedalās 35 individuāli spēlētāji un 15 pāri. Pirmā vieta individuāli saņem 40 

punktus (35+5), otrā vieta saņem 36 punktus (34+2) un trešā vieta saņem 33 
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punktus, ceturtā 32, utt. Atbilstoši pāru ieskaitē 1. Vieta saņem 20 punktus (15+5), 
otrā vieta 16 punktus (14+2), trešā vieta 13 punktus, utt. 

Klubu kausa ieskaitē iet katras komanda 5 labākie individuālie rezultāti un 3 labākie 
pāru rezultāti. 

 
6 kvalifikācijas spēles, bez cross line, celiņu maiņa pa labi ik pēc 2 spēlēm; 
Pāru spēles uzvarētājus nosaka pēc 6 kvalifikācijas spēļu summas.  

Individuālajā vērtējumā TOP 8 iziet finālā, kvalifikācijas rezultāti finālā netiek ņemti 
vērā; 

1.fināla spēle – viena spēle, 4 labākie iziet nākamajā kārtā; 
2. fināla spēle – 1 spēle, 2 labākie iziet nākamajā kārtā; 
3. fināla spēle – 1 spēle, lai noteiktu uzvarētāju (ar cross line, celiņu un spēles sācēju 

izvēlas spēlētājs, kurš ieņem augstāku vietu iepriekšējā kārtā). 
 

 

Kurš būs 2017. gada labākais klubs 

Latvijā??? 
 

 

Visus aicinot - Jūsu klubs „Zelta Prizma” 


