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SACENSĪBU NOLIKUMS 

 

ORGANIZĒ: SIA Zelta Boulinga Centrs un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  

TURNĪRA FORMĀTS: Komandu turnīrs, spēlētāju individuālā reitinga turnīrs. 

SPĒĻU SĀKUMS: 2011.gada 02. novembris. 

SPĒĻU NORISES VIETA: „Zelta Boulinga Centrs” 

             Spēļu nolikums ir saistošs visiem Zelta Boulinga līgas spēlētājiem. 

 SPĒĻU  KĀRTĪBA  
 

 Spēles tiek rīkotas saskaņā ar WTBA noteikumiem  un LBF Sacensību nolikumu. 

 Spēļu rezultātus apkopo Līgas organizators. 

 Spēles notiek saskaņā ar organizatora sastādīto spēļu grafiku. Līgas spēles nevar 

tikt pārceltas uz citu laiku, izņemot gadījumu, kad sakarā ar kādas komandas spēlētāju 

dalību starptautiskās sacensībās. (tāda gadījumā 1). par to ir jāziņo minimums 3 dienu 

iepriekš 2). maksa par pārnesašanu 10,-Ls no komandas, kuras dēļ tiks pārnestas 

spēles). 

Boulinga līgas spēļu laikā (no 1. spēles sākumam līdz brīdim, kad pēdējā komanda ir 

veikusi pēdējo metienu) pie spēlētāju galdiņiem aizliegts: 

 ēst, izņemot augļus, šokolādi, cepumus un tml.; 

 lietot alkoholiskos dzērienus, atrasties alkoholisko dzērienu vai citu 

apreibinošu vielu iespaidā; 

 lietot mobilos telefonus; 

 ar savu uzvedību traucēt citus spēlētājus; 

 atrasties personām, kuras nespēlē komandā, netiesā spēles un 

nenodrošina spēļu tehnisko apkalpošanu. 

Ja tiek pārkāpti šie noteikumi, komanda var  tikt sodīta vai diskvalificēta. 

 Ja Līgas spēles ir neiespējamas tehnisku iemeslu dēļ, organizators par to informē 

komandu kapteiņus un nosaka pārnesto spēļu norises laikus. 

          Katru nedēļu tiek izspēlēta 1 ( viena ) spēļu kārta. 

          Katrā kārtā katra komanda izspēlē 3 ( trīs ) spēles. 
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SPĒLES UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

 Uzvarētāji ir komanda, kurai ir lielākais ieskaites punktu skaits.  

Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds ieskaites punktu skaits, uzvarētājs tiek 

noteikts: 

 pēc ieskaitīto ķegļu skaita  

 pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem; 

 Spēles notiek pēc crossline sistēmas. 

 Pirms katras kārtas iesildīšanās – 10 minūtes. 

 Spēlētāju maiņa spēļu kārtas laikā var notikt pēc katras spēles beigām. 

 Sievietes katrā spēlē saņem handikapu – 8 punktus.  

Par uzvaru spēļu kārtā un katrā spēlē komanda saņem 2 ieskaites punktus. 

Par neizšķirtu rezultātu spēļu kārtā vai spēlē komanda saņem 1 ieskaites punktu. 

Pēc katras spēļu kārtas tiek piešķirti papildus punkti pēc komandas nosisto ķegļu 

summas: 

1. vieta – 2 punkti ( vislielākā komandas nosisto ķegļu summa) 

2. vieta – 1,5 punkti ( 2. lielākā komandas nosisto ķegļu summa) 

3. vieta – 1 punkts ( 3. lielākā komandas nosisto ķegļu summa) 

4. vieta – 0,5 punkti ( 4. lielākā nosisto ķegļu summa) 

Katrā spēļu aplī visi punkti tiek uzskaitīti atsevišķi, t.i. no nulles*. 

 Ja uz spēļu kārtu neierodas viens vai vairāki spēlētāji, komandai tiek piešķirts 

tehniskais zaudējums ar ieskaites punktu skaitu 0 (nulle) spēļu kārtā. Pretinieka 

komandai tiek piešķirta uzvara ar ieskaites punktu skaitu 8 (astoņi).  

 Gadījumā, ja abas komandas ir nepilnā sastāvā, katra komanda spēļu kārtā 

saņem 0 ieskaites punktus. 

 Spēlētāja neierašanās uz spēli ir situācija, kad spēlētājs neierodas uz celiņa līdz 

komandas pirmās figūras izspēles sākumam. 

 Komandas, kuras spēlētāji ir ieradušies nepilnā sastāvā, var izspēlēt spēļu kārtu 

spēlētāju individuālo rezultātu (punktu) ieskaitei. 

 Par spēļu gaitu un rezultātu tiek sastādīts spēles protokols. Pēc spēļu kārtas 

komandas kapteiņa pienākums ir aizpildīt protokolu un pēc katra apļa beigam nodot to 

līgas organizatoram. 

 Katra spēlētāja individuālie rezultāti tiek apkopoti un uzskaitīti par katru spēļu 

apli* atsevišķi un tiek ieskaitīti SBL reitingā. Sastādot reitingu, spēlētāju handikapi netiek 

ņemti vērā. Spēlētājs tiek iekļauts individuālajā reitingā, ja ir nospēlējis ne mazāk kā 

70% no apļa* kopējo spēļu skaita. 

Spēļu rezultātu informatīvo apkopošanu nodrošina līgas organizators. 

LĪGAS KOMANDA 

 
Līgas komanda sastāv no 4 spēlētājiem.  



 

 3 

Komandai ir jābūt nosaukumam un komandas kapteinim. 

 Katra līgas komanda piesaka vismaz 4 spēlētājus 2011./2012.g. sezonai 

Līgas sekretāram līdz 2011.g. 26. oktobra 18:00. Pieteikuma anketas atrodamas 

šī nolikuma pielikumā un ir nosūtāmas elektroniski, obligāti uzrādot spēlētāju 

vārdu, uzvārdu, personas kodu un e-pasta adresi, kā arī tālruņa numuru.  

Komandu piesaka komandas kapteinis.  

 Vienā spēlē komandā vienlaicīgi spēlē 4 (četri) spēlētāji. 

 Rezerves spēlētāju skaits nav ierobežots un tos var pieteikt jebkurā līgas sezonas 

laikā. 

 Komanda tiek uzskatīta par likvidētu, ja tā nav piedalījusies trīs spēļu kārtās pēc 

kārtas. Ja likvidētā komanda līgas vienā aplī nav piedalījusies vismaz četrās spēļu kārtās, 

iepriekšējo spēļu rezultāti tiek anulēti. Likvidētās komandas spēļu rezultāti iepriekšējos 

apļos netiek anulēti.  

 Iemaksas, ko veikusi likvidētā komanda, netiek atmaksātas. 

 Sezonas laikā ir aizliegta spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru, izņemot 

gadījumu, ja komandu maina spēlētājs, kurš ir bijis pieteikts kā rezervists, bet līdz 

pārejas brīdim nav piedalījies nevienā līgas spēlē.  

 Vienas komandas dalībniekiem vēlams būt vienādos formas kreklos. Komandas 

spēlētājiem ieteicams ievērot spēlētāju formu. 

LĪGAS SPĒĻU GRAFIKS 

(var tikt mainīts atkarībā no pieteikto komandu skaita) 

 
27.oktobrī – Kapteiņu sapulce Zelta Boulingā (Uzvaras bulv. 2/4, Rīga) 18-00. 

 

Līgas spēles sākas 2011.gada 02. novembrī un tiek spēlētas sekojoši: 

1. kārta. PAMATTURNĪRS  

1. – 15. nedēļa. 16 komandas izspēlē katra ar katru vienu spēļu sēriju. 

2. kārta. PAMATTURNĪRS  

16. – 23. nedēļa. Pēc 1. kārtas rezultātiem komandas sadalās 2 divīzijās – 8 

komandas „A” divīzijā un 8 komandas „B” divīzijā, kur katra ar katru izspēlē vienu 

spēļu sēriju un Round Robin. 

Līgas organizators sastāda spēļu grafiku ne vēlāk kā 2 (divas) dienas līdz sezonas 1. apļa 

pirmās spēļu kārtas sākumam un paziņo to visām komandām. 

 Līgas spēļu grafikā tiek iekļautas kalendārās brīvdienas (Ziemassvētki, Lieldienas, 

u.c.), un sessija. 

    

DALĪBAS MAKSA. BALVU FONDS. CITI MAKSĀJUMI. 

 
 Līgas dalības (licences) maksa ir 5,- LVL no katra spēlētāja (tā ir vienreizēja 

maksa, ko jānodot līdz kapteiņu sapulcei ieskaitot). 
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 Samaksu par līgas licencēm ir jāveic līdz 2011.g. 27. oktobrim 19:00 (vai SBL 

sekrētāram Pēterim Cimdiņam, vai kapteiņu sapulcē Zelta Boulinga Centrā®, Uzvaras 

bulvārī 2/4, Rīgā). 

 Rezerves spēlētāju (-us) komanda var pieteikt jebkurā laikā visas sezonas 

garumā, samaksu par licenci veicot līdz pirmajai spēlei, kurā rezerves spēlētājs piedalās. 

Ja samaksa par līgas licenci netiek veikta, spēlētājs nevar piedalīties spēlē. 

 Samaksu par celiņu īri (17:00 – 19:30) 12,00 LVL (divpadsmit latu) 

apmērā par katru spēļu kārtu komanda veic līdz katra apļa 1. spēles sākumam par visu 

apli vai pirms katras spēļu sērijas. Komandas neierašanās uz spēli, ierašanās 

nepilnā sastāvā vai nepiedalīšanās spēlē neatbrīvo komandu no celiņu īres 

maksas. Ja komanda neapmaksā celiņa īri līdz nākošās spēļu kārtas sākumam, komanda 

tiek izslēgta no turpmākās dalības līgas sacensībās un visi iepriekšējie rezultāti šajā aplī 

tiek anulēti. 

SBL NOSLĒGUMA PASĀKUMS.  

Vieta un laiks tiks paziņoti pirms pēdējām divām kārtām. 

 

BALVU FONDS. APBALVOŠANA 

Visu komandu un individuālo spēlētāju apbalvošana tiek veikta Līgas noslēguma 

pasākuma laikā. 

Naudas balvu fondu sastāda 80% no summas, kas iegūta no pārdotajām 

licencēm tiks izmantota bālvām un noslēgumā pasākumām. 

 Komandām: uzvarētājiem – kauss un medaļas 

                              pārējās godalgotās vietas - medaļas 

                              balva par labāko kopējo ķegļu summu visā turnīrā 

                              balva par labāko rezultātu vienā kārtā (trīs spēles) 

                              balva par labāko rezultātu vienā spēlē 

Individuāli: uzvarētājs un pārējās godalgotās vietas - kausi 

                             balva par labāko sēriju (trīs spēles) 

                             balva par labāko rezultātu 

                             balva pašam stabilākajam spēlētājam (mazākā starpība starp mazāko un lielāko rezultātu)   
 

Līgas saimnieciskie izdevumi – 20% no summas, kas iegūta no pārdotajām 

licencēm. 

STRĪDI UN TO IZSKATĪŠANA. APELĀCIJAS KĀRTĪBA. 

 Visi strīdi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā. Apelācijas tiek iesniegtas 

rakstiskā veidā Līgas organizatoram un SBL valdei. Par apelācijas iesniegšanu noteikta 

samaksa 10,-LVL (desmit lati), kas, iesniedzot apelāciju, jāiemaksā SBL  orgānizātoriem. 

Apelāciju savā vai savas komandas spēlētāja vārdā ir tiesīgs iesniegt tikai komandas 

kapteinis. Vienas kalendārās  nedēļas laikā no apelācijas saņemšanas brīža SBL valdei ir 

jādod rakstveida atbilde. 
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PIETEIKUMA FORMA 

 

 

Komandas nosaukums: ______________   

 

Nr. 
p.k. 

Spēlētāja Vārds, 
Uzvārds 

Personas 
 kods 

1.e-pasta adrese 
2. tālruņa numurs 

1.    1. 

   2. 

2.    1. 

   2. 

3.    1. 

   2. 

4.    1. 

   2. 

5.    1. 

   2. 

6.    1. 

   2. 

7.    1. 

   2. 

8.    1. 

   2. 

 

 

___________________                              ________________ 

      / iesniegšanas datums /          / Kapteinis, Kapteiņa paraksts / 

 

Pieteikuma forma iesniedzama elektroniski līdz 26. oktobra 18:00, uz e-

pastu: wooop@inbox.lv; nepilnīgi aizpildīta pieteikuma forma tiks 

uzskatīta par neiesniegtu. 


