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PATVIRTINTA 

Lietuvos Boulingo Federacijos 

Valdybos posėdžio 

2022-xx-xx Protokoliniu nutarimu Nr.xx 

 

 

LIETUVOS BOULINGO ČEMPIONATO 

2022 – 2023 METŲ SEZONO REGLAMENTAS 

Lietuvos asmeninio boulingo čempionato reglamentas (toliau tekste - Reglamentas) yra dokumentas, 

sudarytas remiantis Lietuvos boulingo asmeninio čempionato nuostatais (toliau tekste - Nuostatai). Jo 

tikslas - nustatyti 2022-2023 metų sezono Lietuvos boulingo asmeninio čempionato (toliau tekste - LBČ) 

vykdymo tvarką bei žaidėjų dalyvavimo LBČ sąlygas. LBČ organizuoja Lietuvos Boulingo Federacijos 

(toliau tekste - LBF) Valdybos paskirti atsakingi asmenys. 

I. BENDROJI DALIS 

1. LBČ vykdomas vadovaujantis LBF LBČ Nuostatais bei Reglamentu, laikantis EBF (European 

Bowling Federation) ir LBF boulingo žaidimo taisyklių. 

2. LBČ metu išaiškinami Lietuvos čempionai: 

 Vyrų įskaitos absoliutus Lietuvos boulingo čempionas; 

 Moterų įskaitos absoliuti Lietuvos boulingo čempionė; 

 Jaunių įskaitos absoliutus Lietuvos boulingo čempionas; 

 Senjorų įskaitos absoliutus Lietuvos boulingo čempionas; 

 Vyrų įskaitos vienetų Lietuvos boulingo čempionas; 

 Moterų įskaitos vienetų Lietuvos boulingo čempionė; 

 Senjorų įskaitos vienetų Lietuvos boulingo čempionas; 

 Jaunių įskaitos vienetų Lietuvos boulingo čempionas; 

 Vyrų įskaitos dvejetų Lietuvos boulingo čempionai; 

 Moterų įskaitos dvejetų Lietuvos boulingo čempionės; 

 Senjorų įskaitos dvejetų Lietuvos boulingo čempionai; 

 Vyrų įskaitos trejetų Lietuvos boulingo čempionai; 

 Moterų įskaitos trejetų Lietuvos boulingo čempionės; 

 Senjorų įskaitos trejetų Lietuvos boulingo čempionai; 

3. LBČ metu papildomai išaiškinami nugalėtojai atskiroje Vyrų įskaitoje, kurioje gali varžytis žaidėjai, 

kurių 2021 m. LBČ, 2022 m. LBČ, 2020-2021 m. bei 2021-2022 m. Lietuvos boulingo lygos (toliau - 

LBL) sezonų bendras vidurkis mažesnis nei 190: 

 Vyrų įskaitos (<190) absoliutus nugalėtojas; 

 Vyrų įskaitos (<190) vienetų nugalėtojas; 

 Vyrų įskaitos (<190) dvejetų nugalėtojas; 

 Vyrų įskaitos (<190) trejetų nugalėtojas; 
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4. Žaidėjai, kurie nedalyvavo 2022 m. LBČ, 2021-2022 m. LBL sezone, 2022-2023 m. sezono LBČ gali 

žaisti Vyrų<190 įskaitoje tik atskiru LBF Valdybos už LBČ organizavimą atsakingų asmenų sprendimu. 

Priimtą sprendimą žaidėjas gali skųsti LBF Prezidentui.  

5. LBČ gali dalyvauti tik turintys LR pilietybę ir galiojančią LBF licenciją žaidėjai. 

6. Įskaitų aprašymas: 

 Vyrų įskaita – vyriškos lyties žaidėjai. 

 Moterų įskaita - moteriškos lyties žaidėjos. 

 Jaunių įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie einamojo LBČ sezono pradžioje, t.y. 

rugsėjo 1 d., nebus sulaukę devyniolikos metų amžiaus. 

 Senjorų įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie einamojo LBČ sezono pradžioje, t.y. 

rugsėjo    1 d., bus sulaukę penkiasdešimties metų amžiaus ar daugiau. 

 Vyrų įskaitoje dvejetų ir trejetų komandas gali sudaryti skirtingų klubų nariai. Jei visi komandos 

žaidėjai atitinka (<190) įskaitos arba Senjorų įskaitos kriterijus, jie varžosi dėl apdovanojimų ir 

šiose įskaitose. 

 Moterų dvejetų ir trejetų komandas gali sudaryti skirtingų klubų žaidėjos. Jei visos komandos 

žaidėjos atitinka Senjorų įskaitos kriterijus, jos varžosi dėl apdovanojimų ir šioje įskaitoje. 

 Senjorų įskaitoje dvejetų ir trejetų komandas gali sudaryti skirtingų klubų vyriškos ir moteriškos 

lyties žaidėjai. 

7. Dalyvavimas įskaitose: 

7.1. Vyrų ir moterų įskaitose dalyvauja visi žaidėjai, atitinkantys šių įskaitų aprašymus;  

7.2. Moterų įskaitos žaidėjos gali dalyvauti ir senjorų ar jaunių įskaitoje, jei atitinka šios įskaitos 

sąlygas; 

7.3. Vyrų įskaitos žaidėjai papildomai gali dalyvauti senjorų arba vyrų (<190) įskaitoje, jei atitinka jų 

kriterijus, bet tik vienoje iš jų pasirinktinai, t.y. teikdami žaidėjo paraišką dalyvauti LBČ turnyre, 

pasirenka vieną iš šių papildomų įskaitų - senjorų arba vyrų (<190). Dalyvavimas abejose šiose 

įskaitose yra negalimas; 

7.4. Jaunių įskaitos žaidėjai, jei atitinka kriterijus, papildomai gali dalyvauti vyrų (<190) įskaitoje. 

II. LBČ FINALINIS TURNYRAS 

8. LBČ turnyras bus vykdomas etapų sistema (kaip numatyta LBF patvirtintam renginių plane): 

 Pirmas etapas (Absoliučios įskaitos 1-6 partijos ir Vienetų kategorija) 2022 m. lapkričio 5-6 d. 

 Antras etapas (Absoliučios įskaitos 7-12 partijos ir Dvejetų kategorija) 2023 m. kovo 4-5 d. 

 Trečias etapas (Absoliučios įskaitos 13-18 partijos ir Trejetų kategorija) 2023 m. kovo 25-26 

 LBČ finalinis turnyras vyks 2023 m. gegužės 27-28 d. 

9. LBČ gali dalyvauti sportininkai sumokėję dalyvio mokestį. 

10. LBČ dalyvio mokestis žaidėjui - 200 eur. Žaidėjams atitinkantiems Jaunių įskaitos kriterijus - 150 eur. 

Į mokestį įskaičiuotas dalyvavimas visuose trijuose LBČ etapuose bei LBČ finaliniame turnyre (jei 

žaidėjas į jį pateks). Galimas dalyvavimas atskiruose etapuose – vieno LBČ etapo dalyvio mokestis – 

80 eur. Žaidėjams atitinkantiems Jaunių įskaitos kriterijus – 60 eur.  

11. Žaidėjui, dalyvavusiam mažiau nei 3 (trijuose) LBČ etapuose, bet patekusiam į LBČ finalinį turnyrą 

taikomas 80 eur dalyvio mokestis, kurį žaidėjo atstovaujamas klubas turi sumokėti ne vėliau kaip iki 
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2023 m. gegužės 26 dienos 12:00 val. 

12. LBČ etapų ir finalinio turnyro vietas bei vykdytoją (-us) skelbia LBF Valdyba. 

13. Tikslios LBČ etapų ir finalinio turnyro vietos ir tikslūs tvarkaraščiai oficialioje LBF interneto 

svetainėje (www.lbf-bowling.lt) bus paskelbti ne vėliau nei likus 30 kalendorinių dienų iki LBF 

patvirtintam renginių plane numatytos LBČ etapo ar finalinio turnyro datos, išskyrus LBČ pirmo etapo 

tiksli vieta ir tvarkaraštis. LBČ pirmo etapo tiksli vieta ir tvarkaraštis oficialioje LBF interneto 

svetainėje (www.lbf-bowling.lt) bus paskelbti ne vėliau kaip iki 2022-10-23 17:00 val. 

14. Registracijos į LBČ etapus terminai: 

 Pirmas etapas (2022 m. lapkričio 5-6 d.) – ne vėliau kaip nuo 2022 spalio 24 d. iki 2022 lapkričio 3 

d. 12:00 val. 

 Antras etapas (2023 m. kovo 4-5 d.) – ne vėliau kaip nuo 2023 m. vasario 17 d. iki 2023 m. kovo 3 

d. 12:00 val. 

 Trečias etapas (2023 m. kovo 25-26 d.) – ne vėliau kaip nuo 2023 m. kovo 9 d. iki 2023 m. kovo 23 

d. 12:00 val. 

Klubų vadovai arba įgalioti atstovai pateikę registracijos paraišką el. paštu info@lbf-bowling.lt, į 

elektroninį paštą gaus Lietuvos boulingo federacijos laišką apie registracijos patvirtinimą ir išankstinę 

sąskaitą/ faktūrą dėl Lietuvos boulingo čempionato dalyvio mokesčio apmokėjimo. Pilną LBČ dalyvio 

mokestį (200 eurų) mokantys dalyviai apmokėjimą atlieka iki 2022 m. lapkričio 3 d. 17:00 val. 

Kitiems dalyviams apmokėti sąskaitą būtina ne vėliau kaip iki paskutinės LBČ etapui numatytos 

registracijos dienos 17:00 val. Apmokėjus sąskaitą klubai gaus dalyvavimo Lietuvos boulingo 

čempionate patvirtinimą el. paštu, iš kurio išsiųsta registracijos paraiška. 

15. Klubui, pateikusiam registracijos paraišką po šiame Reglamente nustatyto termino pabaigos, taikoma 

30 eur bauda. 

16. Registracijos formos, pateiktos likus mažiau nei 24 valandoms iki numatyto LBČ etapo pradžios, už 

LBČ organizavimą atsakingų asmenų sprendimu gali būti nepriimtos. Priimtą sprendimą klubas gali 

skųsti LBF Prezidentui. 

17. Dalyvis, pageidaujantis dalyvauti dvejetų ir/ ar trejetų kategorijoje, registruodamasis į LBČ privalo 

pateikti atitinkamas registracijos formas (dvejetų ir trejetų registracijos formos (Forma A ir B)), 

esančias LBF interneto svetainėje. Dvejetų formos teikiamos ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 3 d. 

12:00, o Trejetų formos – iki 2023 m. kovo 23 d. 12:00 val. 

18. Dalyvio kamuolių registravimo forma (Forma C) privalo būti pateikta ne vėliau kaip iki kiekvieno 

LBČ etapo bei LBČ finalinio turnyro užėjimo, kuriame sportininkas dalyvauja, apšilimo pradžios. 

19. LBČ turnyro nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose apdovanojami diplomais ir medaliais. 

Organizatoriai ir vykdytojai turi teisę įsteigti papildomus prizus. 

20. Absoliutūs Lietuvos čempionai (vyrų ir moterų įskaitose) įgyja teisę atstovauti Lietuvą 2023 m. 

Europos Čempionų Čempionate. LBF apmoka Lietuvos atstovams dalyvio, kelionės ir apgyvendinimo 

išlaidas. 

21. Absoliučiam Lietuvos čempionui Senjorų įskaitoje LBF skiria 600 EUR (šeši šimtai eurų) dalyvavimui 

EBF Europos Senjorų Čempionate. 

III. LBČ EIGA 
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22. Kvalifikacija 

19.1. Visose įskaitose žaidžiama kvalifikacija iš 18 partijų (trys 6-ių partijų blokai ant trijų skirtingų 

tepimų, trijuose LBČ etapuose). 

19.2. Pagrindiniai rezultatai skaičiuojami vyrų ir moterų įskaitose, tačiau pagal 18 partijų rezultatus į 

LBČ finalinį turnyrą patenka (atskirai): 10 (dešimt) vyrų, moterų, senjorų bei vyrų (<190) 

įskaitos sportininkų. Jaunių įskaitos žaidėjai apdovanojami pagal per 18 partijų kvalifikacijoje 

surinktų kėglių sumą. 

19.3. Sportininkai patekę į du pusfinalius (pvz. <190 ir vyrų, senjorų ir vyrų arba moterų ir senjorų) 

pusfinaliuose  ir finaluose varžosi abiejose įskaitose, kuriose iškovojo teisę. Atsižvelgiant į tai, 

gali būti tikslinamas LBČ finalinio turnyro (II kvalifikacinis turas, pusfinaliai ir finalai) 

tvarkaraštis. 

23. LBČ Finalinis turnyras 

20.1. II kvalifikacinis turas 

20.1.1. Žaidėjai, patekę į II kvalifikacinį turą, žaidžia 6 partijas. Keturi stipriausieji pagal 24 

partijų rezultatą kiekvienos įskaitos (išskyrus Jaunių) žaidėjai patenka į pusfinalius. 

20.1.2. Šiame etape takelių tepimas bus parinktas iš trijų LBČ etapuose naudotų tepimų, traukiant 

burtus.    Burtai bus traukiami prieš pat II kvalifikacinio turo pradžią. 

20.2. Pusfinaliai 

20.2.1. Pusfinalio etape įskaitose žaidžiama iki 2 pergalių. Pusfinalio poros:  

 Pirma pora: 1 vieta – 4 vieta 

 Antra pora: 2 vieta – 3 vieta 

20.2.2. Porų nugalėtojai patenka į finalą žaisti dėl 1-2 vietos. Pralaimėję žaidėjai dėl 3 vietos 

nežaidžia,  abu dalyviai apdovanojami bronzos medaliais. 

20.3. Finalai 

20.3.1. Įskaitų finaluose žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovų laimėtojai tampa absoliučiais 

Lietuvos boulingo čempionais dalyvautose įskaitose, bei Vyrų (<190) įskaitos 

nugalėtoju. Pralaimėję žaidėjai užima antrą vietą. 

20.3.2. Pusfinaliams ir finalams parenkamas vienas tepimas burtų keliu iš dviejų tepimų, likusių 

po II kvalifikacinio turo. 

21. Vienetų, dvejetų, trejetų nugalėtojų išaiškinimas 

21.1. Jei dvejetų ir trejetų kategorijų vyrų, moterų, senjorų ir/ ar vyrų<190 įskaitose užsiregistravusių 

komandų bus mažiau nei keturios (4), pusfinalių ir finalų etapai tokiose įskaitose nebus 

organizuojami, o nugalėtojai bus išaiškinti pagal kvalifikaciniame etape numuštų kėglių bendrą 

sumą. Atitinkamai bus koreguojamas varžybų tvarkaraštis. 

21.2. Vienetų įskaitos pusfinalių dalyviai išaiškinami pagal LBČ Pirmo etapo, t.y. pirmų 1-6 

kvalifikacijos partijų sumą. Rezultatai fiksuojami bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose Vyrų 

(<190) ir Senjorų įskaitose. Keturi geriausią rezultatą pasiekę sportininkai patenka į pusfinalį. 

Pusfinalio poros: 

 Pirma pora: 1 vieta – 4 vieta 

 Antra pora: 2 vieta – 3 vieta 

Pusfinalyje žaidžiama viena partija. Poros nugalėtoja(-s) patenka į finalą. Pralaimėję žaidėjai dėl 

3 vietos nežaidžia, abu dalyviai apdovanojami bronzos medaliais. Kategorijų finaluose 
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žaidžiama viena partija. Finalo nugalėtojai tampa savo įskaitos Vienetų Lietuvos boulingo 

čempionu(-e). Pralaimėję žaidėjai užima antrą vietą. Jaunių įskaitos vienetų Lietuvos boulingo 

čempionas(-ė) ir prizininkai išaiškinami pagal LBČ pirmo etapo metu sužaistų 1-6 kvalifikacijos 

partijose numuštų kėglių sumą. 

21.3. Dvejetų įskaitos pusfinalių dalyviai išaiškinami pagal LBČ Antro etapo, t.y. 7-12 kvalifikacijos 

partijų sumą. Dvejeto nariai partijas privalo žaisti kartu (ant tų pačių takų). Rezultatai fiksuojami 

bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose (jei komandas sudaro tik tų įskaitų sportininkai) 

Vyrų<190 ir Senjorų įskaitose. Keturi geriausią rezultatą pasiekę dvejetai (kiekvienoje 

kvalifikuojamoje įskaitoje) patenka į pusfinalį. Pusfinalio poros: 

 Pirma pora: 1 vieta – 4 vieta  

 Antra pora: 2 vieta – 3 vieta 

Pusfinalyje žaidžiama viena partija. Poros dvejetas nugalėtojas patenka į finalą. Savo pusfinalį 

pralaimėję dvejetai dėl 3 vietos nežaidžia, abu dvejetai apdovanojami bronzos medaliais. 

Kategorijų finaluose žaidžiama viena partija. Finalo nugalėtojai tampa savo įskaitos Dvejetų 

Lietuvos boulingo čempionais. Pralaimėję žaidėjai užima antrą vietą. 

21.4. Trejetų įskaitos pusfinalių dalyviai išaiškinami pagal LBČ Trečio etapo, t.y. 13-18 kvalifikacijos 

partijos sumą. Trejeto nariai partijas privalo žaisti kartu (ant tų pačių takų). Rezultatai fiksuojami 

bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose (jei komandas sudaro tik tų įskaitų sportininkai) 

Vyrų<190 ir Senjorų įskaitose. Keturi geriausią rezultatą pasiekę trejetai (kiekvienoje 

kvalifikuojamoje įskaitoje) patenka į pusfinalį. Pusfinalio poros: 

 Pirma pora: 1 vieta – 4 vieta  

 Antra pora: 2 vieta – 3 vieta 

Pusfinalyje žaidžiama viena partija. Poros trejetas nugalėtojas patenka į finalą. Savo pusfinalį 

pralaimėję trejetai dėl 3 vietos nežaidžia, abu trejetai apdovanojami bronzos medaliais. 

Kategorijų finaluose žaidžiama viena partija. Finalo nugalėtojai tampa savo įskaitos Trejetų 

Lietuvos boulingo čempionais. Pralaimėję žaidėjai užima antrą vietą. 

21.5. Jaunių įskaitos dvejetų ir trejetų nugalėtojai 2022-2023 metų LBČ sezone neišaiškinami. 

IV. TEPIMAI. KAMUOLIAI IR PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS 

22. LBČ vykdomas naudojant tris tepimus. Tepimai išrenkami ir paskelbiami likus ne mažiau kaip valandai 

iki kiekvieno LBČ etapo ar LBČ finalinio turnyro II kvalifikacinio turo bei pusfinalio apšilimo pradžios 

(finalų etape   naudojamas tas pats tepimas kaip ir pusfinalių etape). Tepimų išrinkimą kontroliuoja, 

vykdo bei procedūros skaidrumą užtikrina LBF Valdybos paskirti atsakingi asmenys. 

23. Paskelbus tepimą, prieš kiekvieną LBČ etapą organizuojama oficiali 50 min. trukmės treniruotė. 

24. LBČ finalinio turnyro II kvalifikacinio turo tepimas išrenkamas burtų keliu iš trijų LBČ etapuose 

naudotų tepimų. 

25. LBČ finalinio turnyro pusfinalių ir finalų tepimas išrenkamas burtų keliu iš dviejų LBČ etapuose naudotų 

tepimų, likusių po LBČ finalinio turnyro  II kvalifikacinio etapo. 

26. LBČ metu vyks žaidėjų kamuolių registracija. 

27. Prieš kiekvieno LBČ etapo pradžią žaidėjas pateikia naują nustatytos formos boulingo kamuolių 

registracijos blanką/paraišką. Kiekvienam LBČ etapui galima registruoti skirtingus kamuolius. 

28. LBČ etapo oficialios treniruotės metu žaidėjas gali išbandyti neribotą skaičių kamuolių. Po LBČ etapo 

oficialios treniruotės, tačiau ne vėliau nei iki žaidimo pradžios, žaidėjas nustatytos formos boulingo 
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kamuolių registracijos blanke/sąraše privalo  palikti iki 6 kamuolių, su kuriais žais tame LBČ etape. 

29. Prieš LBČ finalinio turnyro pradžią žaidėjas atlieka kamuolių registraciją (pateikiant užpildytą 

nustatytos formos boulingo kamuolių registracijos blanką/paraišką prieš prasidedant varžyboms). LBČ 

finaliniam turnyrui žaidėjui leidžiama registruoti iki 8 kamuolių, su kuriais žaidėjas žais viso LBČ 

finalinio turnyro metu (II kvalifikacinis turas, pusfinaliai ir finalai).     

30. Preliminari LBČ vykdymo tvarka: 

30.1. LBČ Pirmas etapas: 

 Oficiali treniruotė; 

 Visi žaidėjai sužaidžia 1-6 bendros kvalifikacijos partijas; 

 Žaidžiami Vienetų kategorijos pusfinaliai ir finalai visose įskaitose (po vieną partiją); 

 Vienetų kategorijos prizininkų apdovanojimai. 

30.2. LBČ Antras etapas: 

 Oficiali treniruotė; 

 Visi žaidėjai sužaidžia 7-12 bendros kvalifikacijos partijas; 

 Žaidžiami dvejetų kategorijos pusfinaliai ir finalai visose įskaitose (po vieną partiją); 

 Dvejetų kategorijos prizininkų apdovanojimai. 

30.3. LBČ Trečias etapas: 

 Oficiali treniruotė; 

 Visi žaidėjai sužaidžia 13-18 bendros kvalifikacijos partijas; 

 Žaidžiami trejetų kategorijos pusfinaliai ir finalai visose įskaitose (po vieną partiją); 

 Trejetų kategorijos prizininkų apdovanojimai. 

30.4. LBČ Finalinis turnyras: 

 Patekę į II kva l i f ikac in į turą žaidėjai sužaidžia II-ojo kva l i f ikac in io  turo šešias (6) 

partijas. Išaiškinami absoliučios   įskaitos pusfinalių dalyviai; 

 Vyksta visų įskaitų pusfinaliai ir finalai. Išaiškinami Lietuvos boulingo absoliutūs čempionai 

ir nugalėtojai; 

 Absoliučių įskaitų prizininkų apdovanojimai. 

31. Priklausomai nuo užsiregistravusių LBČ dalyvių skaičiaus, varžybų tvarka ir tvarkaraštis gali keistis. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

32. LBČ Nuostatų ir Reglamento laikymąsi LBČ metu užtikrina paskirtas LBČ Komisaras ir/ ar Vyr. 

Teisėjas. 

33. Visus šiame Reglamente nenumatytus klausimus sprendžia LBF Prezidentas. 

34. LBF Valdyba turi teisę keisti Reglamentą ir/ar LBČ grafiką. 

 

 

 

 
LBF Valdybos Pirmininkas Erikas Jansonas 

http://www.lbf-bowling.lt/
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