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Boulinga turnīra 

“Latvijas nacionālā atlase uz  

QubicaAMF Pasaules Kausu 2017.gadā” 

nolikums 
 

1. Pieejamā informācija tīmeklī 

1.1.      www.lbf.org.lv; www.qubicaamf.com 

 

2. Turnīra informācija 

2.1. centrs     boulinga centrs "TOSS boulinga halle"  

2.2. pilsēta     Rīga 

2.3. pirmā diena    2017.gada 18.septembrī 

2.4. pēdējā diena    2017.gada 24.septembrī  

 

3. Turnīra raksturojums 

3.1. klasifikācija    Latvijas Boulinga federācijas (LBF) reitinga turnīrs 

3.2. kategorija    atlases sacensības 

3.3. spēlētāji    2 grupas: kungi un dāmas - Latvijas Republikas pilsoņi 

vai pastāvīgie iedzīvotāji. 

3.4. sieviešu, jauniešu handikaps  nav 

3.5. dalības maksa    par pirmo kārtu – 40 EUR spēlētājiem ar LBF licenci, 

50 EUR – pārējiem spēlētājiem; par otro (trešo) kārtu – 20 EUR spēlētājiem ar LBF licenci, 

25 EUR – pārējiem spēlētājiem. 

 

4. Turnīra kontaktinformācija un centra adrese 

4.1. celiņu rezervēšana   67135908, 67135900 

4.2. koordinators    Latvijas Boulinga federācija 

4.3. kontaktpersona   Artūrs Ļevikins 

4.4. adrese     Rīga, Ķengaraga ielā 6 

4.5. mobilais    27480704 

4.6. e-pasts    arturs.levikins@lbf.org.lv 

 

5. Centra tehniskās specifikācijas 

5.1. celiņu skaits    24 

5.2. ieskrējiena zona   AMF HPL Glow 

5.3. celiņu virsma    AMF Glow Track 

5.4. ķegļu galds    AMF HPL Glow 

5.5. pinspoters    82-90 XL 

5.6. ķegļi     AMF LITE II 

5.7. eļļas klāšanas aprīkojums  HVO SUMMIT 

5.8. lane conditioner   REACTOR 

5.9. lane cleaner    Formula ACC 

5.10. apkopes procedūra  HVO SUMMIT 

5.11. rezultātu uzskaites sistēma AMF BOSS 

 

6. Turnīra uzvarētāji (gan kungiem, gan dāmām) iegūst tiesības pārstāvēt Latviju QubicaAMF 

Pasaules Kausa izcīņas finālturnīrā no 2017.gada 04.novembra līdz 12.novembrim Hermosillo 

pilsētā, Meksikā. Pārstāvēt Latviju var tikai LBF individuālās licences īpašnieki.  

 

7. Turnīra formāts un grafiks 

7.1. Priekšsacīkšu 1.kārta 2017.gada 18.septembrī, 19:00-21:30. 6 spēles pēc “cross lane” 

sistēmas.  

http://www.lbf.org.lv/
http://www.qubicaamf.com/
mailto:info@toss.lv
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7.2. Priekšsacīkšu 2.kārta 2017.gada 21.septembrī, 19:00-21:30. 6 spēles pēc “cross lane” 

sistēmas.  

7.3. Priekšsacīkšu 3.kārta 2017.gada 23.septembrī, 10:00-12:30. 6 spēles pēc “cross lane” 

sistēmas.  

7.4. FINĀLS 2017.gada 24.septembrī, 10:00-15:30.  

 

7.5. Finālam kvalificējas 12 labākie kungi un 4 labākās dāmas. Ieskaitē tiek ņemtas divas 

labākas kārtas no 3 nospēlētajām (maksimāli iespējams nospēlēt trīs kārtas, no kurām 

ieskaitē ņems divas labākas). 

7.6. Fināla I kārtā kungi sadalās trīs grupās pa 4 spēlētājiem: 

- I grupa – 1., 6., 9., 12. vietu ieguvēji priekšsacīkšu kārtā 

- II grupa – 2., 5., 8., 11. vietu ieguvēji priekšsacīkšu kārtā 

- III grupa – 3., 4., 7., 10. vietu ieguvēji priekšsacīkšu kārtā 

7.7. Katrā grupā tiek spēlēts Round Robin – katrs spēlētājs izspēlē ar katru no grupas 

pretiniekiem vienas spēles maču. Par uzvaru mača tiek piešķirti 30 punkti, par neizšķirtu – 

15 punkti, par zaudējumu – 0 punkti.  

7.8. Pēc trīs spēlēm fināla II kārtā iekļūst divi labākie spēlētāji no katras grupas (visu rezultātu 

un bonusu summa), kā arī divu labāko summu ieguvēji to spēlētāju starpā, kas ieguva 3.-4. 

vietas. 

7.9. Finālā II kārtā kungi sadalās divās grupās pa 4 spēlētājiem: 

- I grupa – 1., 4., 6., 8. labāko rezultātu ieguvēji fināla I kārtā.  

- II grupa – 2., 3., 5., 7. labāko rezultātu ieguvēji fināla I kārtā. 

7.10. Katrā grupā tiek spēlēts Round Robin pēc tādiem pašiem noteikumiem. Pēc trīs 

spēlēm fināla III kārtā iekļūst divi labākie spēlētāji no katras grupas. 

7.11. Finālā III kārtā tiek spēlēts Round Robin pēc tādiem pašiem noteikumiem. Pēc trīs 

spēlēm fināla IV kārtā iekļūst divi labākie spēlētāji. 

7.12. Dāmas sāk cīņu no fināla III kārtas. Četras labākās dāmas izspēlē Round Robin 

divos apļos, un pēc sešām spēlēm (visu rezultātu un bonusu summa), fināla IV kārtā iekļūst 

divas labākās spēlētājas. 

7.13. Fināla IV kārtā tiek spēlēts viens mačs līdz divām uzvarām. Tāpat tiek spēlēts mačs 

līdz divām uzvarām cīņā par trešo vietu, kurā piedalās fināla III kārtas 3. un 4. vietu 

ieguvēji.  

 

 

8. Turnīra noteikumi un organizatoru pienākumi 
8.1. Spēlētājs drīkst izlaist tikai vienu kārtu, lai kvalificēties Finālam.  

8.2. Piedalīšanas maiņā spēlētājiem jāpiesaka vēlākais vienu dienu pirms maiņas sākuma.  

8.3. Priekšsacīkšu kārtā notiek celiņu maiņa ik pēc 2 (divām spēlēm), pāra celiņi – 2 celiņi pa 

labi, nepāra celiņi – 2 celiņi pa kreisi.  

8.4. Fināla kārtās celiņu maiņa notiek saskaņā ar Round Robin grafiku.  

8.5. Celiņu tehniskā apkope notiek pirms katras priekšsacīkšu kārtas, pirms fināla I kārtas un III 

kārtas. 

8.6. Eļļas diagramma tiek publicēta sacensību oficiālajā mājas lapā vismaz divas nedēļas pirms 

sacensību pirmās dienas.  

8.7. Sacensības notiek pēc World Bowling noteikumiem un LBF Sacensību nolikuma. Obligāta 

boulinga sporta formas ievērošana. 

8.8. Iesildīšanās pirms priekšsacīkšu katras kārtas - 10 minūtes, pirms fināla katras kārtas - 5 

minūtes. 

8.9. Ja Latvijas pārstāvis QubicaAMF Pasaules Kausa finālsacensībās uz to atklāšanas dienu  ir 

jaunāks par 18 gadiem, tā piedalīšanās finālsacensībās ir iespējama tikai  pieaugušas 

personas pavadībā un pēc saskaņošanas ar vecākiem un QubicaAMF Pasaules Kausa 

finālsacensību organizatoriem. 
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8.10. Pretenzijas iesniedzamas rakstiskā veidā ne vēlāk kā pusstundas laikā pēc attiecīgās 

kārtas, beigām. Tās izskata komisija, kuras sastāvā turnīra kontaktpersona, koordinators, 

galvenais tiesnesis un LBF atbildīgais pārstāvis, un paziņo rezultātu iesniedzējam pirms 

nākošās spēļu kārtas.  

 

9. Turnīra fonds 
9.1. No Turnīra fonda tiek atskaitīti ar sacensību rīkošanu saistītie obligātie maksājumi. Atlikusī 

summa veido Balvu fondu. 

9.2. Balvu fonds Kungiem tiek sadalīts sekojoši: 

9.2.1. I vietai – tiesības pārstāvēt Latviju QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas finālturnīrā, 

uzvarētāja Kauss, 500 EUR atbalsts ceļa biļetes iegādei līdz finālturnīra norises vietai.  

9.2.2. II vietai – naudas balva EUR 100 apmērā 

9.2.3. III vietai – nauda spalva EUR 50 apmērā 

9.3. Balvu fonds Dāmām tiek sadalīts sekojoši: 

9.3.1. I vietai – tiesības pārstāvēt Latviju QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas finālturnīrā, 

uzvarētāja Kauss, 500 EUR atbalsts ceļa biļetes iegādei līdz finālturnīra norises vietai. 

9.3.2. II vietai – naudas balva EUR 100 apmērā 

9.3.3. III vietai – nauda spalva EUR 50 apmērā  

9.4. Uzvarētajam ir jāapliecina, ka atbalsta finansējums ir iztērēts ceļojuma nodrošināšanai, 

uzrādot sacensību organizatoriem apliecinošu dokumentu par pakalpojuma (ceļa biļete, 

papildus bagāža, vīzas noformēšana) apmaksu ne vēlāk kā 7 dienas pēc atgriešanas no 

finālturnīra.  

9.5. Gadījumā, ja visa atbalsta nauda netiek iztērēta, vai arī spēlētājs nevar uzrādīt apliecinošus 

dokumentus organizatoriem, tā summa ir jāatgriež organizatoru fondā. 

9.6. Ja uzvarētājs nepiedalās QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas finālturnīrā, bet Latviju 

pārstāv kāds no nākamo vietu (2.-4.vietu) ieguvējiem atlasē, tad atbalsta finansējums tiek 

piešķirts attiecīgajam sportistam, kurš piedalās QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas 

finālturnīrā. Uzvarētājam (attiecīgi 2.-4. vietu ieguvējam) ir tiesības atteikties no brauciena 

3 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Gadījumā, ja no brauciena atsakās visi 1.-4. vietu 

ieguvēji, atbalsts 500 EUR apmērā tiek atgriezts organizatoru fondā.  

9.7. Ar dokumentu un vīzu noformēšanu, biļešu iegādi saistītos organizatoriskos jautājumus 

sportisti kārto paši, saskaņojot ar Turnīra koordinatoru.  

 

10. Turnīra tiesāšana 
10.1. Tiesnešus priekšsacīkstēm un fināla kārtām norīko turnīra koordinators. 

 

 

 


