
 LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA 
 

 
 

LIETUVOS NACIONALINĖS ATRANKOS Į QUBICA AMF WORLD CUP 

NUOSTATAI 
 

1. Bendroji dalis. 
 

1.1. Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF World Cup nuostatai (toliau tekste – 

nuostatai) – dokumentas, nustatantis Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF World Cup (toliau 

tekste – AMF LNA) vykdymo tvarką bei žaidėjų  dalyvavimo AMF LNA sąlygas. 

1.2. Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF World Cup tikslas – išsiaiškinti sportininkus 

(vyrų ir moterų įskaitose), kurie atstovaus Lietuvos Respubliką QubicaAMF World Cup. 

1.3. Nacionalinės atrankos į QubicaAMF World Cup varžybose turi teisę dalyvauti Lietuvos 

Respublikos piliečiai, turintys LBF žaidėjo galiojančią licenciją. 
 

2. AMF LNA vykdymo tvarka. 
 

2.1. AMF LNA vykdoma Lietuvos boulingo federacijos konferencijos patvirtinta data ir 

Valdybos patvirtintame boulingo centre, kuriame turi būti įrengti AMF firmos takeliai. 

2.2.  AMF LNA turnyro reglamentą tvirtina LBF Valdyba. Patvirtintas reglamentas privalo būti 

paskelbtas interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų iki turnyro pradžios. 

2.3. AMF LNA turnyro takelių tepimo diagramą parenka ir tvirtina varžybų vykdytojai. 

Tepimo diagrama paskelbiama interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt 7 dienos prieš AMF LNA 

turnyro pradžią. 

2.4. AMF LNA vykdoma dviejuose įskaitose: 

a) vyrų – visi vyriškos lyties atstovai; 

b) moterų – visos moteriškos lyties atstovės. 

2.5. AMF LNA kvalifikacinį etapą sudaro 12 (dvylikos) partijų suma. Kvalifikaciniame etape 

dalyviai žaidžia du atskirus užėjimus po 6 (šešias) partijas. Peržaidimų skaičius neribojamas. Į I 

kvalifikacinio etapo galutinį rezultatą užskaitomi du geriausi 6 partijų užėjimai. 

2.6. II kvalifikaciniame etape sportininkai, pagal 12 partijų sumą patekę į sekantį etapą 

sužaidžia dar 6 partijų bloką. Pagal 18 partijų sumą nustatomi finalinio etapo dalyviai  

2.7. Į Finalinį AMF LNA etapą patenka 8 vyrai ir 4 moterys pagal 18 kvalifikacinio etapo 

partijų sumą.  

2.8. Finaliniame etape žaidžiama iki 2 pergalių. 

Vyrų įskaitoje susitika: 

       Ketvirtfinalis 

    - 1 vieta su 8 vieta (A) 

    - 2 vieta su 7 vieta (B) 

    - 3 vieta su 6 vieta (C) 

    - 4 vieta su 5 vieta (D) 

       Pusfinalis 

       A – D porų nugalėtojai 

       B – C porų nugalėtojai 

       Finalas. Pusfinalio porų nugalėtojai. 

Moterų įskaitoje susitinka: 

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


      

  Pusfinalis 

    - 1 vieta su 4 vieta 

    - 2 vieta su 3 vieta 

       Finalas. Pusfinalio porų nugalėtojos. 

2.9. Ketvirtfinalyje ir pusfinalyje pralaimėję sportininkai galutinę vietą  turnyrinėje lentelėje 

pasiskirsto pagal kvalifikacinio etapo 18 partijų sumos pasiektą rezultatą. 

2.10. Nugalėtojai vyrų ir moterų įskaitose įgyja teisę atstovauti Lietuvos Respubliką 

QubicaAMF World Cup. Sportininkai, įgyję teisę dalyvauti QubicaAMF World Cup, iki einamų metų 

balandžio mėn. 15 dienos turi raštiškai informuoti LBF Prezidentą apie dalyvavimą/nedalyvavimą 

QubicaAMF World Cup. Nugalėtojui atsisakius atstovauti Lietuvai QubicaAMF World Cup, ši teisė 

perleidžiama antrą, trečią ir t.t. vietą AMF LNA užėmusiems sportininkams, o reglamente nugalėtojui 

numatytos lėšos atitenka sportininkui, vykstančiam į QubicaAMF World Cup. 

2.11. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LBF Valdyba, kurios sprendimas yra 

galutinis. 
 

3. AMF LNA startiniai mokesčiai, prizinis fondas. 
 

3.1. Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF World Cup dalyvio (pirmų 12 partijų) starto 

mokestis - ne daugiau kaip 70 Eur. 

3.2. AMF LNA kvalifikacinio etapo 6 partijų peržaidimo mokestis - ne daugiau kaip 30 Eur. 

3.3. AMF LNA nugalėtojams (vyrui ir moteriai), vykstantiems atstovauti Lietuvai QubicaAMF 

World Cup turnyre, apmokamos kelionės (transporto) išlaidos neviršijančios  850 (aštuoni šimtai 

penkiasdešimt) eurų (kiekvienam asmeniui). Piniginis prizas nugalėtojams neišmokamas, tačiau 

padengiamos kelionės išlaidos iki nustatytos sumos, pagal pateiktus kelionės dokumentus. 

3.4.  Apgyvendinimo išlaidas apmoka QubicaAMF World Cup organizatoriai. 

 

 
 

    AMF LNA turnyrai vykdomi vadovaujantis patvirtintais LBF Valdybos nutarimais ir laikantis 

ETBF ir LBF priimtų boulingo žaidimo bei boulingo žaidimo etikos ir drausmės taisyklių. 
 

 

 

 

LBF Valdyba  
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