LBL VARŽYBŲ TEISĖJAVIMO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
Šie nuostatai apibrėžia LBL varžybų rungtynių teisėjų pareigas, veiklos sritis, kompetencijos ribas. Jie yra
sudaryti remiantis LBF įstatais, bendrosiomis boulingo žaidimo taisyklėmis, LBL varžybų nuostatais ir
reglamentais. Rungtynių teisėją A, B ir C lygos rungtynėms privalo skirti komanda žaidžianti namų aikštėje.
Už teisėjo kompetenciją ir atliktą darbą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda.
II. ŽAIDIMO TAISYKLĖS
LBL varžybos vykdomos pagal bendrąsias boulingo žaidimo taisykles (toliau tekste žaidimo taisyklės). Dėl
techninių kliūčių nesant galimybių kai kuriuose boulingo centruose vykdyti rungtynes pagal žaidimo
taisykles – visoms LBL varžyboms nustatomos sekančios išimtys ar papildymai iš žaidimo taisyklių,
kurios galios visų LBL varžybų metu.
- LBL rungtynėse viena partija žaidžiama ant dviejų takelių „Cross line” sistema.
- Takeliais keičiamasi po kiekvienos partijos – pereinant vieną takelį į dešinę nuo to takelio, kur
žaidėjas pradėjo partiją.
- Visas rungtynių partijas pradeda komandos, žaidžiančios „svečių“ aikštėje žaidėjai.
- Gali neveikti automatinis baudos (foul) linijos fiksavimas.
- Boulingo centruose, nesant galimybei automatiniu būdu atstatyti reikiamas kėglių kombinacijas,
galima taikyti šias išimtis, kai ant takelio po pirmo metimo likusių kėglių skaičius neatitinka
monitoriaus parodymų:
a) Jei po pirmo metimo likus daugiau nei vienam kėgliui ir perstatant kėglius vienam ar
daugiau (bet ne visiems) kėglių nukritus, bet teisėjo nuomone netrukdant antram
metimui - kompiuterio parodymai pataisomi pagal tai, kokia situacija yra ant takelio.
Jei perstatymo metu nukrenta visi kėgliai - metimas permetamas iš naujo;
b) jei perstatymo metu nukritęs kėglis guli ant takelio ir, žaidėjo nuomone trukdo
antram metimui - žaidėjas privalo pakviesti teisėją. Teisėjui nusprendus , kad gulintis
kėglis trukdo antram metimui - metimas permetamas iš naujo.
c) Jei takas po pirmo metimo „nulūžta“ ir, jį pataisius, likusieji ant takelio kėgliai
nuvalomi nuo takelio - metimas yra permetamas iš naujo.
d) kompiuterio parodymai pakeičiami, jei žaidėjas, priešininkas ar teisėjas pastebi, kad
jie neteisingi prieš pradedant antrą metimą. Atlikus kitą metimą ant to paties takelio
kompiuterio rezultatai gali būti pataisyti tik teisėjo sprendimu, jei tam pritaria
ginčytiną metimą atlikęs žaidėjas.
e) bet kurie kompiuterio parodymų pakeitimai ar kėglių perstatymas gali būti atlikti tik
leidus teisėjui.
- Žaidėjams ir atsarginiams žaidėjams draudžiama gerti alkoholinius gėrimus ir rūkyti viso žaidimo
metu.
- Žaidimo metu draudžiama keiktis bei kitais būdais išreikšti savo nepasitenkinimą, bet kokiu būdu
įžeidinėti kitus žaidėjus, teisėją, žmones esančius boulingo centre.
III. ŽAIDIMO ZONA
-

Vykstant rungtynių žaidimo zonoje būti turi teisę tik žaidėjai ir rungtynių teisėjas.
Žaidimo zoną kiekviename boulingo centre nustato rungtynių teisėjas.
Rungtyniaujantys žaidėjai be teisėjo leidimo visų varžybų metu neturi teisės palikti žaidimo zonos.
Žaidėjas, gavęs teisėjo leidimą, palikti žaidimo zoną rungtynių metu gali tik dėl svarbių priežasčių
(tualetas, kamuolio pakeitimas, sveikatos sutrikimas ir pan.).
Žaidimo zonoje draudžiama turėti maistą.
Žaidimo zonoje galima turėti gėrimus tik su užsukamais dangteliais.
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IV. VĖLAVIMAS Į VARŽYBAS
-

Komanda gali pradėti žaisti nepilnos sudėties, jei iki pilnos sudėties trūksta ne daugiau kaip vieno
žaidėjo. Pavėlavusiam žaidėjui leidžiama žaisti tik nuo kitos partijos, kuri prasidės jam atvykus. Už
praėjusias partijas pavėlavusiam žaidėjui įrašomas nulinis rezultatas.
Jei žaidėjas atvyksta į žaidimo zoną dar nepasibaigus apšilimui jam leidžiama žaisti nuo pirmos
partijos.
Jei komanda neatvyksta į boulingo centrą iki tvarkaraštyje nustatytos rungtynių pradžios, ir nepraneša
rungtynių teisėjui apie vėlavimą ir šio vėlavimo priežastis, jai įskaitomas neatvykimas.
Jei komanda praneša apie vėlavimą ir vėlavimo priežastis, teisėjas, suderinęs su boulingo centru turi
teisę nukelti varžybų pradžią ne daugiau kaip 1 (vieną) valandą.

V. SIRGALIAI
- Sirgaliai neturi teisės patekti į žaidimo zoną;
- Sirgaliams neleidžiama trukdyti rungtynių eigai;
- Sirgaliams draudžiama naudoti automatinius, elektroninius ar mechaninius prietaisus ar įrengimus
skirtus skleisti garsą;
- Už neleistiną sirgalių elgesį gali būti baudžiamas klubas arba komanda.
VI. RUNGTYNIŲ TEISĖJO PAREIGOS
-

-

-

-

atvykti į varžybas nė vėliau kaip 30 (trisdešimt) minučių iki tvarkaraštyje numatytos rungtynių
pradžios;
kiek leidžia galimybės, patikrinti ar boulingo centras paruoštas rungtynėms. Nustačius trūkumus,
kuriuos reikia pašalinti, teisėjas pareikalauja komandos „aikštės šeimininkės“ kapitono pašalinti šiuos
trūkumus iki rungtynių pradžios. Visos pastabos, trūkumai ir žymos apie jų pašalinimą turi būti
įrašyti į rungtynių protokolą;
tikrinti, kad komandų kapitonai teisingai užpildytų rungtynių protokolą. Pirmieji žaidėjus registruoja
„Šeimininkai“. Prie pavardžių skliaustuose privalo būti įrašyti takelių numeriai. Šie žaidėjai privalo
pradėti apšilimą ant šių takelių. „Svečiai“ atlieka tą pačią procedūrą po „Šeimininkų“. „Svečiai“ turi
teisę matyti, kokį žaidėjų išsidėstymą takeliuose nustatė „Šeimininkai“;
išdalinti žaidėjų korteles. Žaidėjų korteles rungtynių metu pildo žaidėjas. Jos yra skirtos tam, kad
atsiradus nesutapimams su teisėjo pildomu rezultatų vedimo metu būtų pagrindas patikrinti rezultatus.
Rezultatai tikrinami rungtynių teisėjo sprendimu, jei žaidėjų kortelė yra tvarkingai užpildytos,
pasirašytos ir perduotos rungtynių teisėjui. Pasirašius rungtynių protokolą tikrinti ir keisti rezultatus
galima tik Lygos Komisaro sprendimu, kai pateikiamas oficialus protestas;
paaiškinti žaidėjams pagrindinius rungtynių vykdymo principus ir tvarką, kuriuos jie privalo laikytis
varžybų metu;
paskelbti rungtynių pradžią;
tikrinti, kad rungtynėse dalyvautų tik žaidėjai įtraukti į varžybų protokolą;
tikrinti, kad žaidėjai pradėtų žaisti takeliuose, kurie nurodyti rungtynių protokole;
fiksuoti protokole skirtas nuobaudas žaidėjams, įskaitant žodines pastabas;
stebėti rungtynių eigą ir dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi nustatytų žaidimo taisyklių;
pildyti rezultatų pildymo lentelę;
leisti žaidėjams pradėti naują partiją;
bausti žaidėjus už netinkamą ar nesportišką elgesį nuostatuose numatytais atvejais. Nuobaudos
privalo būti įrašytos į rungtynių protokolą;
bausti komandą ar klubą nuostatuose numatytais atvejais;
skiriant nuobaudas nuosekliai remtis sportiniais principais;
spręsti ginčytinas situacijas;
fiksuoti protokole pastabas ir pasiūlymus dėl šių nuostatų;
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-

-

fiksuoti protokole rungtynių rezultatus;
pasirašyti užpildytą rungtynių protokolą.
pateikti komandų kapitonams pasirašyti užpildytą rungtynių protokolą;
rungtynėms pasibaigus, kiek įmanoma operatyviau, bet ne vėliau kaip iki sekančios dienos 12:00,
išsiųsti užpildytus rezultatų vedimo lapus, bei perduoti visas pastabas, ir nuobaudas įrašytas į
rungtynių protokolą elektroniniu adresu boulingolyga@gmail.com. Nustatytu laiku nepateikus
rezultatų, klubui kuriam atstovauja komanda, Lygos komisaro sprendimu gali būti skiriama bauda 15
Eur.
saugoti rungtynių protokolo originalą 30 kalendorinių dienų ir Lygos Komisarui pareikalavus,
pateikti protokolo originalą.
vykdyti kitus Lygos Komisaro nurodymus susijusius su varžybų vykdymu.

VII. ĮSPĖJIMAI, DISKVALIFIKACIJA
-

įspėjimus ir diskvalifikaciją skiria rungtynių teisėjas;
visos teisėjo pastabos, įspėjimai, diskvalifikacijos privalo būti įrašytos į protokolą;
pastaba arba žodinis įspėjimas skiriamas žaidėjui už lengvą žaidimo drausmės pažeidimą;
įspėjimas (geltona kortelė) skiriamas žaidėjui už LBL nuostatuose numatytus pažeidimus - žaidimo
drausmės pažeidimus, nesportinį elgesį. ginčus su teisėjais ir pan.;
diskvalifikacija iš rungtynių (raudona kortelė) skiriama žaidėjui už antrą įspėjimą (geltoną kortelę)
vienų rungtynių metu, grubius ir tyčinius žaidimo drausmės pažeidimus, ginčus su teisėjais ir pan.
įspėjimas arba diskvalifikacija komandai, klubui, boulingo centrui gali būti skirta už netinkamą salės
paruošimą varžyboms, sirgalių nedrausmingumą, komandinį žaidimo drausmės pažeidimą, aprangos
netinkamumą ir pan.‘
sprendimus dėl komandos, klubo ar boulingo centro diskvalifikacijos priima Lygos Komisaras.

Lygos Komisaras
Žilvinas Perminas
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