
                 

 

 V LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTS 

                   REGLAMENTS 

 

1. Sacensību statuss.  
1.1. Latvijas komandu meistarsacīkstes boulingā. 
 
2. Organizatori.  
2.1. Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija (LABA) pēc Latvijas Boulinga Federācijas 
uzdevuma.  
 
3. Sacensību rīkošanas vieta un laiks.  
3.1. Sacensības tiek rīkotas Pepsi centrā (Uzvaras iela 10, Rīga). 
3.2. Sacensību norises laiks – 29.01.2018. – 04.02.2018 
 
4. Kontakti.  
4.1. Sacensību direktors - Nikolajs Ļevikins, tālr. (+371) 29505900, e-pasts: 
rc@neonet.lv   
4.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Karīna Maslova, tālr. (+371) 29214412, e-pasts: 
karina.maslova@zelta.lv 
4.3. Informatīvais atbalsts: Edgars Kobiljuks, tālr. (+371) 29711541, e-pasts:  
edgars@universalservices.lv.  
Mājas lapas: www.lbf.org.lv; www.vissparboulingu.lv. 

5. Dalībnieki.  
5.1. Komandas sastāvā jābūt ne mazāk kā 5 spēlētājiem. Komandas dalībnieku 
maksimālais skaits nav ierobežots.  
5.2. Komandā var būt vīrieši, sievietes un bērni, kuriem uz čempionāta sākumu ir pilni      
12 gadi.  
5.3. Sacensībās ir tiesīgi ņemt dalību visi bez ierobežojumiem, ārzemju pilsoņus 
ieskaitot. 
 
6. Nosaukums.  
6.1. Komandas nosaukums tiek norādīts sacensību pieteikumā.     
 
7. Formastērps  
7.1. Komandai ir jāspēlē vienādos kreklos (tādos kā polo vai t-kreklos).  
7.2. Vīrieši spēlē biksēs, sievietes – biksēs, šortos vai sporta svārkos.  
 
8. Kārtība.  
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Sacensību laikā spēles zonā ir aizliegts:  
8.1. Atrasties ne sporta apavos (tikai boulinga kurpēs). 
8.2. Atrasties alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko vielu ietekmē, smēķēt.  
8.3. Lietot karstu ēdienu (pirmos un otros ēdienus) un  alkoholu.  
8.4. Uzvesties nepienācīgā veidā – trokšņot, ieiet svešā spēles zonā, traucēt citiem 
spēlētājiem.  
8.5. Atrasties personām, kuras nepiedalās spēlē, netiesā spēli,  neveic tehnisko  
apkalpošanu.  
 
9. Eļļas.  
9.1. Katrs aplis norisinās uz dažādām eļļām, kuras tiek saskaņotas ar LBF tehnisko 
delegātu.  
9.2. Visām eļļām jābūt pieteiktām pirms turnīra sākuma.   
       .   
10. Sacensību shēma.  
10.1. Sacensības norisinās pēc Baker (5x5) sistēmas.  
10.2. Sacensības norisinās 3 (trīs) apļos pēc Round Robin principa.  
10.3. Minimālais komandu skaits čempionātā – 6.  
10.4. Gadījumā, ja čempionātā piedalās 6 komandas, tad fināla kārtā tiek trīs labākās 
komandas un spēlē pēc Step Ladder principa: 2. un 3. vietas ieguvēji izspēlē 
savstarpēju maču. Mača zaudētājs gūst bronzas medaļu, uzvarētājs kvalificējas finālam, 
kur ar 1. vietas ieguvēju izspēlē titulu.  
Gadījumā, ja čempionātā piedalās 7 vai vairākās komandas, tad fināla kārtā tiek četras 
komandas un spēlē pēc Play-off principa: 1. un 4. vietu ieguvēji, kā arī 2. un 3. vietu 
ieguvēji izspēlē pusfinālus, tad šo maču zaudētāji izspēlē mācu par 3. vietu, toties 
uzvarētāji – maču par titulu.  
10.5. Priekšsacīkšu Round Robin kārtā visas komandas izspēlē vienu partiju ar katru 
pretinieku katrā no apļiem. Finālā kārtās (Step Ladder vai Play-Off) visi mači tiek spēlēti 
līdz četrām uzvarām.  
10.6. Pirms katras tūres sākuma notiek 15 minūšu iesildīšanās.  
 
11. Punktu skaitīšanas kārtība un handikapi.   
11.1. Par katru uzvaru partijā komanda saņem 2 (divus) punktus, par neizšķirto – 1 
(vienu) punktu. Visi ieskaites punkti tiek summēti pa trīs apļiem. 
11.2. Handikapi junioriem un dāmām netiek piešķirti.   
 
12. Vietu sadale vienāda punktu skaita gadījumā.  
12.1. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits TOP-3 (vai 

TOP-4) ietvaros, tad tiek noteikta papildus pārspēles partija.  

Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits ārpus TOP-3 (vai 

TOP-4), tad vietas tiek sadalītas atbilstoši: 

- savstarpējām spēlēm visa čempionāta laikā; 

- kopējās ķegļu summas par visu čempionātu; 

- pārspēles (viena partija). 

 

13. Maiņas. 
13.1. Spēlētāju maiņu skaits sacensību laikā nav ierobežots.   
13.2. Spēlētāju maiņa partijas laikā ir aizliegta.   
13.3. Maiņa var tikt veikta pirms katras partijas sākuma. Jaunā spēlētāja uzvārdam  
ir jāieraksta protokolā.  
13.4. Spēlētāju var nomainīt tikai tas cilvēks, kurš ir pieteikts sacensībām.  

14. Jaunu spēlētāju pieteikšana. 
14.1. Pieteikt jaunu spēlētāju čempionāta norises laikā ir atļauts jebkurā brīdī līdz  



spēles sākumam.  
14.2. Par nepieteikta spēlētāja piedalīšanos spēlē komandai tiek ieskaitīts tehniskais 
zaudējums 0:2 un tiek anulēts komandas rezultāts konkrētā spēlē.  
 
15. Pārejas.  
15.1. Spēlētāju pārejas no komandas uz komandu čempionāta norises gaitā aizliegtas. 
15.2. Pieteikt jaunus spēlētājus play-off (step ladder) laikā ir aizliegts. 
 
16. Spēles pārcelšana.  
16.1. Spēļu pārcelšana ir aizliegta.  
16.2. Ja spēli nav iespējams pabeigt iekārtu bojājumu dēļ, tad tiek piedāvāti citi celiņi, 
saglabājot esošos rezultātus. Eļļa tādā gadījumā tiek uzklāta pa jaunu.  
 
17. Neierašanās uz sacensībām.  
17.1. Ja komanda neierodas uz spēli, tai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums 0:2.  
17.2. Ja komanda neierodas uz vienu no trīs apļiem, tā tiek izslēgta no sacensībām.  
17.3. Gadījumā, kad komanda tiek izslēgta no sacensībām, visi iepriekšējie rezultāti ar  
tās dalību tiek saglabāti. Gadījumā, ja komanda izstājās no sacensībām, pilnībā 
neizspēlējot apli, tad šī apļa rezultāti tiek anulēti.  
17.4. Ja komanda tiek izslēgta no sacensībām, iepriekš samaksātās dalības maksas tai 
netiek atdotas. 
 
18. Protokola noformēšanas kārtība.  
18.1. Spēles protokolu aizpilda un paraksta komandas kapteiņi vai komandas pārstāvis 
(ja kapteinis nav klāt). 
18.2. Aizpildītais protokols ir jānodod tiesnesim tajā pašā dienā, uzreiz pēc sacensībām.  
 
19. Apelācijas iesniegšanas kārtība (protests).  
19.1. Apelācija var būt iesniegta: par sacensību reglamenta pārkāpšanu, neobjektīvu  
tiesāšanu, sliktu sacensību tehnisko nodrošinājumu, par citiem faktoriem, kuri 
ietekmējuši spēles kvalitāti un tās rezultātus.  
19.2. Apelācija var tikt iesniegta diennakts laikā pēc tūres beigām.  
19.3. Apelācija jāiesniedz rakstiskā vai elektroniskā veidā adresējot spēļu direktoram vai  
sacensību galvenajam tiesnesim. Dokumentā ir detalizēti jāizskaidro apelācijas būtība. 
19.4. Apelāciju var iesniegt tikai komandas kapteinis (vadītājs).   
19.5. Apelācijas izskatīšana notiek nedēļas laikā.  
 
20. Prasības boulinga zālēm. 
20.1. Obligāta strādājoša eļļas uzklāšanas mašīna. 
20.2. Nodrošināt mūsdienīgu celiņu ieslēgšanu un to tehnisko apkalpošanu spēļu laikā. 
20.3. Ar garantiju nodrošināt spēlēm nepieciešamo celiņu skaitu ar uzklātu atbilstošu 
eļļas programmu. Nodrošināt ne mazāk kā vienu bufera celiņu.   
20.4. Izvietot boulingā aktuālo informāciju par čempionātu. Obligātā informācija: 
čempionāta reglaments, eļļas programma, spēļu kalendārs, rezultātu tabulas.  
20.5. Ja tehnisku problēmu gadījumā vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams 
spēlēt ieplānotās spēles, tad atbildīgai personai, no šī boulinga, ir nekavējoties jāziņo 
par to sacensību direktoram vai galvenajam sacensību tiesnesim. 
20.6. Par reglamenta pārkāpumiem boulingam var tikt piemērots aizliegums sacensību 
organizēšanai LBF līmenī.  
 
21. Apmaksas kārtība.  
21.1. Dalības maksa - 200 EUR par visu komandu, neatkarīgi no spēlētaju skaita. 
Dalības maksā ietilpst licence, kā arī celiņu apaksa par visu turnīru, ieskitot fināla 
kārtas.  
 



 
22. Balvas. 
22.1. Čempionāta uzvarētājs un medaļnieki saņem medaļas un kausus. 
22.2. Federācijas Kausa izcīņā tiks izspēlēts tikai Uzvarētāja Kauss. 
 
23. Sankcijas.  
23.1. Par formas neievērošanu komanda tiek sodīta, noņemot 10 punktus par katru 
spēlētāju, kurš ir pārkāpis noteikumus, katrā spēlē.  
23.2. Par boulinga aprīkojuma bojāšanu vai sišanu, spēlētāju traucēšanu, atrašanos 
svešā spēlētāju zonā, pārkāpēja komanda tiek sodīta, noņemot 20 punktus attiecīgajā 
spēlē.  
23.3. Par piedalīšanos spēlē alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, par 
alkohola lietošanu spēles laikā, komandai attiecīgajā partijā tiek noteikts tehniskais 
zaudējums 0:2. Pārkāpējs tiek diskvalificēts līdz čempionāta beigām.    
 
24. Cits. 
24.1. Gadījumā, ja rodas situācija, kura nav paredzēta dotajā reglamentā, ka arī visas 
citas strīdu situācijas, izskata organizācijas komiteja individuālā kārtībā..     
 
25. Spēļu grafiks. 
1.aplis - 29.01., plkst. 19.00; 
2.aplis - 30.01., plkst. 19.00; 
3.aplis - 01.02., plkst. 19.00; 
Pusfināli – 03.02., plkst. 10.00; 
Fināli – 04.02., plkst. 10.00; 
 


