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2022 M. LIETUVOS BOULINGO ČEMPIONATAS: ATMINTINĖ 
 

Lietuvos boulingo federacija su džiaugsmu pristato 2022-ųjų metų Lietuvos boulingo čempionatui skirtą 

atmintinę. Joje žiūrovai ir dalyviai ras visą svarbiausią informaciją, susijusią su didžiausiu metiniu Lietuvos 

boulingo renginiu. 

 

Lietuvos boulingo čempionato organizatorius: Lietuvos boulingo federacija (LBF) 

 

Lietuvos boulingo čempionato vieta: “Apollo” boulingas, PC “Akropolis”, Taikos pr. 61, Klaipėda, Lietuva 

 

Lietuvos boulingo čempionate gali dalyvauti TIK LBF licenciją turintys ir dalyvio startinį mokestį sumokėję 

žaidėjai (daugiau žr. 3 skyrių). 

 

Atmintinę ir visą su Lietuvos boulingo čempionatu susijusią informaciją galite rasti oficialioje Lietuvos boulingo 

federacijos interneto svetainėje: www.lbf-bowling.lt. 

 

Prašome atkreipti dėmesį į atmintinėje pateiktus registracijos terminus! 

 

Užpildytas registracijos formas siųskite el. paštu, adresu: info@lbf-bowling.lt  

 

Telefonas pasiteiravimui: +370 620 95912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su geriausiais linkėjimais, 

Lietuvos boulingo federacija 

  

http://www.lbf-bowling.lt/
mailto:info@lbf-bowling.lt
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ATMINTINĖS TURINYS 
 

1. LBČ 2022 tvarkaraštis 

 

2. Klaipėdos miestas 

 

3. Dalyvio mokesčiai ir mokėjimai 

 

o Dalyvio mokesčiai 

o Banketas 

o Nuolaidos 

o Mokėjimai 

 

4. Kamuoliai ir tepimai 

 

o Kamuoliai 

o Tepimai 

 

5. Registracijos formos ir pateikimo terminai 

 

o Forma dėl registracijos į dvejetų įskaitą 

o Forma dėl registracijos į trejetų įskaitą 

o Forma dėl kamuolių registracijos 
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1. LBČ 2022 TVARKARAŠTIS 
 

Tvarkaraštis sudarytas 72 žaidėjams. Priklausomai nuo į Lietuvos boulingo čempionatą užsiregistravusių 

žaidėjų, tvarkaraštis gali būti nežymiai keičiamas, tačiau dideli pakeitimai nenumatomi. Apie tvarkaraščio 

pakeitimus dalyviai bus informuojami oficialioje Lietuvos boulingo federacijos interneto svetainėje ir Lietuvos 

boulingo federacijos „Facebook“ puslapyje. 

 

SVARBU: Tvarkaraštyje nurodyti laikai gali keisti dėl nenumatytų aplinkybių renginio metu. Dalyvių prašome 

atvykti ne vėliau kaip 30 min. iki savo numatyto užėjimo pradžios. 

 

Neoficiali treniruotė: Klaipėdos „Apollo“ boulingas lauks Lietuvos boulingo čempionate žaidžiančių sportininkų 

2022 gegužės 13 d., penktadienį, nuo 10:00 iki 22:00.* 

 

* Būtina išankstinė takelio rezervacija tel.: 8 (46) 44 44 44 

* Butina išankstinė takelio tepimo rezervacija tel.: +370 648 58888 

* Vieno takelio nuoma 1 val.: 10:00-12:00 5€, 12:00-18:00 11€, 18:00-22:00 19€ + tepimas (Kegel Ikon®) 5€. 

 

Diena Data Nuo Iki Lietuvos boulingo čempionato dalis 

Penktadienis 
2022 

05.13 
10:00 22:00 Neoficiali treniruotė 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Vienetai, absoliuti asmeninė įskaita 

Šeštadienis 
2022 

05.14 

09:00 09:50 Oficiali treniruotė (tepimas Nr. 1)*/kamuolių registracija** 

09:50 10:20 Takelių tepimas (12 takelių) 

10:20 13:00 1 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

13:00 13:30 Takelių tepimas (12 takelių) 

13:30 16:10 2 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

16:10 16:40 Takelių tepimas (12 takelių) 

16:40 19:20 3 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

19:20 19:40 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

19:40 20:00 
Vienetų pusfinaliai (1 partija) 8 žaidėjai (8 takeliai) (Vyrai 

<190/Senjorai) 

20:00 20:20 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

20:20 20:40 
Vienetų pusfinaliai (1 partija) 8 žaidėjai (8 takeliai) 

(Vyrai/Moterys) 

20:40 21:00 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

21:00 21:20 
Vienetų finalai (1 partija) 4 žaidėjai (4 takeliai) 

(Senjorai/Vyrai<190)**** 

21:00 

21:20* 

21:20 

21:40* 

Vienetų finalai (1 partija) 4 žaidėjai (4 takeliai) 

(Moterys/Vyrai)**** 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Dvejetai, absoliuti asmeninė įskaita 

Sekmadienis 2022 09:00 09:50 Oficiali treniruotė (Tepimas Nr. 2)*/kamuolių registracija** 
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05.15 09:50 10:20 Takelių tepimas (12 takelių) 

10.20 13:00 4 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

13:00 13.30 Takelių tepimas (12 takelių) 

13:30 16.10 5 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

16:10 16:40 Takelių tepimas (12 takelių) 

16:40 19:20 6 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takelių) 

19:20 19:40 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

19:40 20:20 
Dvejetų pusfinaliai (1 partija) 16 žaidėjų (8 takeliai) 

(Senjorai/Vyrai <190) 

20:20 20:40 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

20:40 21:20 
Dvejetų pusfinaliai (1 partija) 16 žaidėjų (8 takeliai) 

(Vyrai/Moterys) 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Trejetai, absoliuti asmeninė įskaita* 

Šeštadienis 
2022 

05.21 

09:00 09:50 Oficiali treniruotė (Tepimas Nr. 3)*/kamuolių registracija** 

09:50 10:20 Takelių tepimas (12 takelių) 

10:20 12:30 7 užėjimas (13-15 partijos) 36 žaidėjai (12 takelių)*** 

12:30 13:00 Takelių tepimas (12 takelių) 

13:00 15.10 8 užėjimas (13-15/16-18 partijos) 36 žaidėjai (12 takelių)*** 

15:10 15:40 Takelių tepimas (12 takelių) 

15:40 17:50 9 užėjimas (16-18 partijos) 36 žaidėjai (12 takelių)*** 

17:50 18:10 Takelių tepimas (12 takelių) 

18:10 18:50 
Trejetų pusfinaliai (1 partija) 24 žaidėjai (8 takeliai) 

(Moterys/Vyrai) 

18:50 19:10 Takelių tepimas (8 takeliai) 

19:10 19:50 
Trejetų pusfinaliai (1 partija) 24 žaidėjai (8 takeliai) 

(Senjorai/Vyrai <190) 

19:50 20:10 Takelių tepimas (8 takeliai) 

20:10 20:50 
Trejetų finalai (1 partija) 12 žaidėjų (4 takeliai) 

(Moterys/Vyrai)**** 

20:50 21:30 
Trejetų finalai (1 partija) 12 žaidėjų (4 takeliai) 

(Senojrai/Vyrai<190)**** 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija, 2 etapas: absoliuti asmeninė įskaita 

Sekmadienis 
2022 

05.22 

09:00 11:40 
II etapas (1-6 partijos) 20 žaidėjų (10 takelių) (Senjorai/Vyrai 

<190) 

11:40 12:00 Takelių tepimas (10 takelių) 

12:00 14:40 II etapas (1-6 partijos) 20 žaidėjų (10 takelių) (Vyrai/Moterys)  

14:40 15:00 Takelių tepimas (8 takeliai) 

15:00 15:40 
Dvejetų finalai (1 partija) 8 žaidėjai (4 takeliai) 

(Senjorai/Vyrai<190)**** 
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15:00 

15:40* 

15:40 

16:20* 

Dvejetų finalai (1 partija) 8 žaidėjai (4 takeliai) 

(Moterys/Vyrai)**** 

15:40 16:00 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

16:00 17:10 
Absoliučios įskaitos pusfinaliai (iki 2 pergalių) 8 žaidėjai (8 

takai) (Senjorai/Vyrai<190) 

17:10 17:30 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

17:30 18:40 
Absoliučios įskaitos pusfinaliai (iki 2 pergalių) 8 žaidėjai (8 

takai) (Moterys/Vyrai) 

18:40 19:00 Takelių pertepimas (8 takeliai) 

19:00 20:10 
Absoliučios įskaitos finalai (iki 2 pergalių) 4 žaidėjai (4 takai) 

(Senjorai/Vyrai <190)***** 

  
19:00 

20:10* 

20:10 

21:20* 

Absoliučios įskaitos finalai (iki 2 pergalių) 4 žaidėjai (4 takai) 

(Moterys/Vyrai)***** 

  

20:10 

21:20* 

20:40 

21:40* 

Apdovanojimai 

Iki 

22:00 

Iki 

22:00 

Banketas 

PASTABOS: 

* Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus Lietuvos boulingo čempionate, treniruotės data ir/ar laikas gali būti keičiami. Apie 

oficialios/neoficialios treniruotės datos ir/ar laiko pasikeitimus Lietuvos boulingo federacija informuos atskiru pranešimu 

oficialiame interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose. 

** Kamuolių registracija (6 atrinkti kamuoliai) žaidimo blokui pateikiama iki žaidimo bloko pirmojo užėjimo pradžios. 

*** Trečiajame LBČ bloke žaidžiama po du užėjimus, po tris partijas. Visa trejeto komanda žaidžia tuose pačiuose dviejuose 

užėjimuose, ant tų pačių boulingo takelių. 

**** Visų įskaitų Vienetų, Dvejetų ir Trejetų kategorijų finalai bus vykdomi vienu metu, jei nei vienas į finalą patekęs dalyvis 

nerungtyniaus dviejų skirtingų įskaitų finaluose vienu metu. 

***** Visi keturi absoliučios įskaitos finalai (Senjorai/Vyrai<190/Moterys/Vyrai) vyks vienu metu, jei nei vienas į finalą patekęs 

žaidėjas nerungtyniaus dviejų skirtingų įskaitų finaluose tuo pačiu metu. 
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2. ČEMPIONATO MIESTAS - KLAIPĖDA 
 

Nuo neatmenamų laikų dabartinės 

Klaipėdos teritorijoje kūrėsi skalvių, 

lietuvių ir kuršių genčių gyvenvietės. 

Miesto pradžia laikomi 1252 metai, 

kuomet Danės upės žiotyse Livonijos 

ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė ten 

buvusią gyvenvietę ir jos vietoje 

pastatė Memelburgo pilį, prie kurios 

kūrėsi miestas, kuris turėjo tapti 

regiono ir vyskupystės centru, bet 

faktiškai juo niekad netapo dėl 

nuolatinių aplinkinių genčių 

puldinėjimų. 
 

Manoma, kad senasis Klaipėdos pavadinimas – Mėmelis – kilęs nuo vietinių baltų genčių vadintos Nemuno 

tėkmės žemupyje, o Livonijos ordinas šį pavadinimą perėmė klaidingai manydami, kad Kuršių marių sąsmauka 

toje vietoje yra Nemuno žiotys. Oficialus lietuviškas vietos vardas Klaipėda šaltiniuose minimas nuo XV a. 

pradžios - Vytauto laiške 1413 m. rašoma Caloypede, 1420 m. Kryžiuočių ordino derybų su Vytautu santraukoje 

kalbama apie castrum Memel alias Klawppeda.  

Nuo pat miesto įkūrimo iki XVII amžiaus vidurio miestas buvo vokiškas (Livonijos ordino arba Prūsijos 

kunigaikštystės sudėtyje), tačiau nepaliaujamų regioninių karų sūkuryje Klaipėda vis atsidurdavo skirtingų šalių 

kontrolėje. ATR ir Švedijos karo metu Klaipėda kelis kartus buvo atitekusi švedams, vėliau vėl grąžinta Prūsijos 

sudėtin. Septynerių metų karo metu Klaipėda buvo užimta rusų kariuomenės, o Napoleono karo su Prūsija 

metu miestą trumpai valdė prancūzai. Lietuvai Klaipėdos kraštas atiteko tik 1923 metų sausį, po sėkmingai 

inscenizuoto gyventojų sukilimo. Tačiau šis Lietuvos skverbimasis į Klaipėdą nuėjo perniek, kai 1939 m. kovą 

Lietuva priėmė Vokietijos ultimatumą ir grąžino jai Klaipėdos kraštą. Antrojo pasaulinio karo metu miestas 

labai nukentėjo nuo sovietų aviacijos bombardavimų bei vokiečių įgulos vykdytų sprogdinimų, o karo 

pabaigoje, beveik tuščias miestas (įvairių šaltinių teigimu, mieste buvo likę iki šimto vietinių gyventojų) atiteko 

sovietams. Taip baigėsi septynis šimtmečius trukusios vokiečių, lietuvių ir prūsų sambūvio tradicijos. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę miesto tapo vakarų Lietuvos ekonomikos centru ir, dėka neužšąlančio 

uosto, vienu svarbiausių šalies transporto mazgų. Plėtojosi ne tik laivyba, bet ir kultūra – įsteigti Klaipėdos ir 

LCC tarptautiniai universitetai, 1992 m. įkurta Lietuvos Respublikos karinių jūrų pajėgų pagrindinė bazė. 

Svečiuojantis Klaipėdoje siūlome paklaidžioti Klaipėdos senamiestyje, persikelti keltu ir aplankyti Lietuvos jūrų 

muziejų, pasivaikščioti Klaipėdos paplūdimuose. 
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3. DALYVIO MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI 

DALYVIO MOKESČIAI 

 

Lietuvos boulingo čempionato dalyvio mokestis vienam žaidėjui - 150 eur.  

Žaidėjams, atitinkantiems Lietuvos boulingo čempionato Jaunių įskaitos kriterijus - 100 eur. 

 

Žaidėjai gali dalyvauti Lietuvos boulingo čempionate jei: 

 yra Lietuvos Respublikos piliečiai; 

 turi galiojančią LBF licenciją; 

 yra sumokėję Lietuvos boulingo čempionato startinį mokestį. 

 

BANKETAS 

 

Banketas Lietuvos boulingo čempionato dalyviams nemokamas. 

 

NUOLAIDOS 

 

Lietuvos boulingo čempionato metu „Apollo“ boulinge, dalyviams maistui suteikiama 30 proc. nuolaida. 

 

MOKĖJIMAI 

 

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. Apmokėti sąskaitą būtina ne vėliau kaip iki  

gegužės 12 d. 17:00. Apmokėjus sąskaitą klubai gaus dalyvavimo Lietuvos boulingo čempionate patvirtinimą 

el. paštu, iš kurio išsiųsta registracijos paraiška. 

 

Atsiskaitymas grynaisiais už dalyvavimą Lietuvos boulingo čempionate nebus galimas. 

mailto:info@lbf-bowling.lt
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4. KAMUOLIAI IR TEPIMAI 
 

Kamuoliai 

 

Lietuvos boulingo čempionato metu vyks žaidėjų kamuolių registracija. 

 

Vienam žaidėjui viso čempionato metu leidžiama naudoti ne daugiau kaip 8 kamuolius. Vienam varžybų blokui 

leidžiama naudoti ne daugiau kaip 6 kamuolius (įskaitant ir spare kamuolį). 

 

Po pirmos oficialios treniruotės žaidėjas kamuolių registracijos formoje privalo palikti 8 kamuolius. Prieš 

kiekvieną bloką žaidėjas privalo pasirinkti ir kamuolių registracijos formoje pažymėti ne daugiau kaip 6 tame 

bloke naudojamus kamuolius. 

 

Tepimai  

 

Tepimų išrinkimą kontroliuoja, vykdo bei procedūros skaidrumą užtikrina LBF Valdybos paskirti atsakingi 

asmenys. 

 

Tepimai išrenkami ir paskelbiami likus ne mažiau kaip valandai iki kiekvieno kvalifikacijos bloko pradžios, prieš 

II etapą bei prieš pusfinalį (finaliniame etape naudojamas tas pats tepimas kaip ir pusfinalių etape). Tepimų 

išrinkimą kontroliuoja, vykdo bei procedūros skaidrumą užtikrina LBF Valdybos paskirti atsakingi asmenys. 

 

Paskelbus tepimą, prieš kiekvieną žaidimų bloką bus organizuojama oficiali treniruotė.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus Lietuvos boulingo čempionate, treniruotės data ir/ar laikas gali būti 

keičiami. Apie oficialios/neoficialios treniruotės datos ir/ar laiko pasikeitimus Lietuvos boulingo federacija 

informuos atskiru pranešimu oficialiame interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose.
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5. REGISTRACIJOS FORMOS IR PATEIKIMO TERMINAI 
 

Kartu su atmintine rasite tris registracijos formas, kurias prieš čempionatą būtina pateikti varžybų 

organizatoriams. 

 

Žemiau rasite terminus, skirtus formoms pateikti. Prašome formas pateikti iki nurodyto termino pabaigos. 

Organizatoriams ir būsimiems čempionato dalyviams tai labai svarbu, siekiant užtikrinti čempionato 

sklandumą. 

 

Forma Paskirtis Pateikimo terminas 

Forma A Registracija į dvejetų įskaitą Ketv., gegužės 12 d. 2022 m. 

Forma B Registracija į trejetų įskaitą  Ketv., gegužės 12 d. 2022 m. 

Forma C Kamuolių registracijos forma  

Tarp kiekvienam žaidimų blokui 

skirtos oficialios treniruotės 

pabaigos ir žaidimo bloko 

apšilimo pradžios 

 


