Boulinga turnīra
“Latvijas nacionālā atlase uz
QubicaAMF Pasaules Kausu 2012.gadā”
nolikums
01. Pieejamā informācija tīmeklī
01.01. turnīra WEB lapa
01.02. citas WEB lapas
02. Turnīra informācija
02.01. turnīra nosaukums
02.02. centrs
02.03. pilsēta
02.04. valsts
02.05. pirmā diena
02.06. pēdējā diena
03. Turnīra raksturojums
03.01. klasifikācija
03.02. kategorija
03.03. spēlētāji

03.04. sieviešu, jauniešu handikaps
03.06. dalības maksa

03.07. pārspēles maksa

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

“Latvijas nacionālā atlase uz QubicaAMF Pasaules
kausu 2012.gadā”
boulinga centrs "TOSS boulinga halle"
Rīga
Latvijas Republika
2012.gada 02.septembris
2012.gada 30.septembris

LBF reitinga turnīrs
atlases sacensības
2 grupas: kungi un dāmas - Latvijas Republikas pilsoņi
vai pastāvīgie iedzīvotāji, kuri uz QubicaAMF
Pasaules Kausa (Vroclavā, Polijā Republika)
48.finālsacensību
atklāšanas
dienu
2012.gada
24.novembri būs vismaz 15 gadus veci.*
Dalībnieku maksimālais skaits 72.
Piezīme *. Ceļš tiek apmaksāts tikai sportistiem.
nav
par priekšsacīkšu katru kārtu Ls 20,- (LBF biedriem Ls
15,-); par pusfinālu un finālstadiju Ls 20,- (LBF
biedriem Ls 15,-)
nav

04./05. Turnīra kontaktinformācija un centra adrese
04.01.01 centra kontaktinformācija
67135908, 67135900,
04.01.02. kontaktpersona
Andrejs Vorotņikovs
04.01.03. adrese
Rīgā, Ķengaraga ielā 6
04.01.04. tālrunis
67135908
04.01.05. mobilais
29891387
04.01.06. fakss
67251488
04.01.07. e-pasts
info@toss.lv
06. Centra tehniskās specifikācijas
06.01.01. celiņu skaits
06.01.02. ieskrējiena zona
06.01.03. celiņu virsma
06.01.04. ķegļu galds
06.01.05. pinspoters
06.01.06. ķegļi
06.01.07. eļļas klāšanas aprīkojums
06.01.08. lane conditioner
06.01.09. lane cleaner

24
AMF HPL Glow
AMF Glow Track
AMF HPL Glow
82-90 XL
AMF LITE II
HVO SUMMIT
REACTOR
Formula ACC
1

06.01.10. apkopes procedūra
06.01.11. rezultātu uzskaites sistēma

HVO SUMMIT
AMF BOSS

07. Turnīra uzvarētāji (gan kungiem, gan dāmām) iegūst tiesības pārstāvēt Latviju
QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas finālturnīrā no 2012.gada 24.novembra līdz
02.decembrim Vroclavā, - Polijā Republika.
08./09. Turnīra formāts un grafiks
08.01. Priekšsacīkšu 1.kārta 2012.gada 02.septembrī, 6 spēles pēc “cross lane” sistēmas. A maiņa
no plkst.10.oo, nepieciešamības gadījumā tiek organizētas arī B un C maiņas **. Lielākās
punktu summas uzrādītājs kungu grupā un dāmu grupā uzreiz iekļūst pusfinālā
08.02. Priekšsacīkšu 2.kārta 2012.gada 08.septembrī, 6 spēles pēc “cross lane” sistēmas. A maiņa
no plkst.10.oo, nepieciešamības gadījumā tiek organizētas arī B un C maiņas **. Lielākās
punktu summas uzrādītājs kungu grupā un dāmu grupā uzreiz iekļūst pusfinālā
08.03. Priekšsacīkšu 3.kārta 2012.gada 29.septembrī, 6 spēles pēc “cross lane” sistēmas. A maiņa
no plkst.10.oo, nepieciešamības gadījumā tiek organizētas arī B un C maiņas **.
Priekšsacīkšu 3.kārtas 6 spēļu summai tiek pieskaitīti katra sportista vidējie rezultāti no
priekšsacīkšu 1.kārtas un 2. kārtas (noapaļojot līdz veseliem skaitļiem). Tādējādi pēc
3.kārtas veidojas koprezultāts no 8 rezultātu summas.
Piezīme **. Katrā priekšsacīkšu kārtā vienā maiņā spēlē ne vairāk par 24 sportistiem.
Priekšsacīkstēs un pusfinālā uz viena celiņu pāra spēlē 3 - 4 spēlētāji, pie kam spēlētāju
grupu (vīrieši un sievietes) celiņi netiek nodalīti.
08.04. Pusfināls 2012.gada 30.septembrī, 6 spēles pēc “cross lane” sistēmas no plkst.10.oo
aizvada labākie 2 kungi un 2 dāmas – priekšsacīkšu 1. un 2. kārtas uzvarētāji, kuriem
pievienojas 14 kungi un 6 dāmas ar lielāko koprezultātu no 8 rezultātu summas.
Priekšsacīkšu punkti pusfinālā netiek ieskaitīti. Pie vienāda punktu skaita pēc
priekšsacīkstēm vai pusfināla augstāku vietu ieņem sportists, kuram augstāks rezultāts
pēdējā spēlē.
08.05. Finālstadija 2012.gada 30.septembrī "TOSS boulinga halle". 8 kungi un 6 dāmas, kas
pusfinālā ieguva lielāko punktu summu, sacenšas pēc izslēgšanas metodes, spēlējot pa
pāriem līdz 2 uzvarām.
1.kārtā kungi: 1.pārī pusfināla 1. un 8. rezultāta īpašnieki (uz 7.-8.celiņa),
2.pārī pusfināla 2. un 7. rezultāta īpašnieki (uz 5.-6.celiņa),
3.pārī pusfināla 3. un 6. rezultāta īpašnieki (uz 3.-4.celiņa),
4.pārī pusfināla 4. un 5. rezultāta īpašnieki (uz 1.-2.celiņa);
dāmas: 1.pārī pusfināla 3. un 6.rezultāta īpašnieces (uz 9.-10 celiņa),
2.pārī pusfināla 4. un 5.rezultāta īpašnieces (uz 11.-12 celiņa).
2.kārtā kungi: 1.kārtas 1.pāra un 4.pāra uzvarētāji (uz 9.-10.celiņa),
1.kārtas 2.pāra un 3.pāra uzvarētāji (uz 7.-8.celiņa);
dāmas: pusfināla uzvarētāja ar 1.kārtas 2.pāra uzvarētāju (uz 5.-6.celiņa),
pusfināla 2.vietas ieguvēja ar 1.kārtas 1.pāra uzvarētāju (uz 3.-4.celiņa).
3.kārtā mazajā finālā par kopvērtējuma 3. un 4. vietu spēlē otrās kārtas zaudētāji (kungi uz
3.-4., dāmas uz 9.-10.celiņa).
superfinālā par kopvērtējuma 1. un 2. vietu sacenšas otrās kārtas uzvarētāji
(kungi uz 5.-6.celiņa, dāmas uz 7.-8.celiņa).
Finālstadijā pāra uzvarētājs ir sportists, kurš uzvar 2 spēlēs. Pie vienāda
rezultāta tiek pārspēlēti 2 pēdējie freimi.
10. Turnīra noteikumi un organizatoru pienākumi
10.01. Ja kāds spēlētājs nepiedalījās 1.kārtas vai 2.kārtas spēlēs, viņa 3.kārtas koprezultātam no
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šīm kārtām tiek pieskaitīti 0 punkti. Spēlētājs drīkst izlaist tikai vienu (1. vai 2.) kārtu.
10.02. Viens spēlētājs vienā kārtā var spēlēt tikai vienu reizi (vienā maiņā).
10.03. Līdzdalību 1.,2. un 3.kārtai spēlētājiem jāpiesaka līdz pirmsspēles dienas plkst.20.oo. Tad arī
tiek precizēta maiņa, kurā viņš spēlēs.
10.04. Priekšsacīkstēs un pusfinālā spēlētāji pāriet uz citiem celiņiem ik pēc 2 spēlēm.
10.05. Celiņu tehniskā apkope priekšsacīkstēs notiek pirms katras maiņas (A, B, utt.), pirms
pusfināla un pirms finālstadijas.
10.06. Ar eļļas klājumu var iepazīties WEB lapā www.toss.lv .
10.07. Latvijas boulinga centros tiek izvietota ar LBF saskaņota turnīra reklāma.
10.08. Ne vēlāk kā mēnesi pirms 1.kārtas centra kontaktpersona informē LBF Valdi par
gaidāmajām sacensībām.
10.09. Ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc 3.kārtas beigām centra kontaktpersona nodrošina iespējas
uzzināt pusfināla dalībnieku sastāvu pa centra kontaktinformācijas tālruņiem un pie turnīra
stenda Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc turnīra beigām centra kontaktpersona nodrošina
rezultātu paziņošanu turnīra koordinatoram, kurš iesniedz rezultātus LBF Valdei.
10.10. Sacensības notiek pēc WTBA noteikumiem un LBF sacensību nolikuma. Obligāta boulinga
sporta formas ievērošana.
10.11. LBF ir tiesīga uz jebkuru kārtu objektīvas sacensību norises nodrošināšanai nosūtīt oficiālo
novērotāju.
10.12. Iesildīšanās pirms priekšsacīkšu katras kārtas un pusfināla 10 minūtes, finālā pirms katras
kārtas 5 minūtes.
10.13. Spēlētāji, kuri neatbilst 03.03.punkta nosacījumiem, drīkst piedalīties turnīrā, bet nevar
pretendēt uz 11.03.punktā minētām balvām.
11. Turnīra fonds
11.01.Dalībnieku dalības maksu iekasē centrs, kur sacensības tiek rīkotas. No iekasētās summas
nepieciešamais naudas daudzums (11.02.punkts un 11.03.punkts) tiek ieskaitīts Turnīra
fondā, pārējā summa daļējai turnīra organizatorisko izdevumu segšanai paliek centra rīcībā.
11.02.No Turnīra fonda tiek atskaitīti ar sacensību rīkošanu saistītie obligātie maksājumi. Atlikusī
summa veido Balvu fondu.
11.03.Balvu fonds tiek sadalīts sekojoši:
- uzvarētājs katrā grupā saņem QubicaAMF Atlases sacensību uzvarētāja kausu;
- uzvarētājam katrā grupā tiek apmaksāta ceļa biļete līdz QubicaAMF Pasaules Kausa
2012.gada izcīņas finālsacensību pilsētai un atpakaļ***;
- 2.vietas ieguvējs katrā grupā saņem naudas balvu Ls 80 apmērā;
- 3.vietas ieguvējs katrā grupā saņem naudas balvu Ls 55 apmērā;
- 4.vietas ieguvējs katrā grupā saņem naudas balvu Ls 30 apmērā;
Piezīme ***. Ja uzvarētājs nepiedalās QubicaAMF Pasaules Kausa izcīņas finālā, bet Latviju
pārstāv kāds no nākamajiem augstāko vietu (2.vai 3.vieta) ieguvējiem Atlasē, tad ceļš tiek
apmaksāts attiecīgajam sportistam, kurš piedalās AMF Pasaules Kausa izcīņas finālā.
Ar biļešu iegādi saistītos organizatoriskos jautājumus sportisti kārto paši, saskaņojot ar Turnīra
koordinatoru.
12. Turnīra koordinators
12.01. Atlases sacensību koordinators ir Alberts Žuks, Rīgā, Ķengaraga ielā 6 ("TOSS boulinga
halle"), 1.kabinets, tālr.67135901, 29210410, alberts.zuks@toss.lv
13. Turnīra tiesāšana
13.01. Turnīra galvenais tiesnesis ir Aivars Zizlāns (tālr. 29218352).
13.02. Tiesnešus priekšsacīkstēm, pusfinālam un finālstadijai norīko turnīra koordinators.

QubicaAMF Atlases sacensību koordinators

A. Žuks
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