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LIETUVOS BOULINGO ČEMPIONATO
2020 – 2021 METŲ SEZONO REGLAMENTAS
Lietuvos boulingo čempionato reglamentas (toliau tekste - Reglamentas) yra dokumentas, sudarytas
remiantis Lietuvos boulingo čempionato nuostatais (toliau tekste - Nuostatai). Jo tikslas - nustatyti 2020 -2021
metų sezono Lietuvos boulingo čempionato (toliau tekste - LBČ) vykdymo tvarką bei žaidėjų dalyvavimo LBČ
sąlygas.
LBČ organizuoja Lietuvos boulingo federacijos Valdybos paskirti atsakingi asmenys.
I. BENDROJI DALIS
1. LBČ vykdomas vadovaujantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau - LBF) LBČ Nuostatais bei
Reglamentu, laikantis ETBF (European Tenpin 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 įskaito 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 B įskaitoje, kurioje gali varžytis žaidėjai,

kurių 2020-2021m. sezono vidurkis mažesnis nei 190:
•

Vyrų B įskaitos (<190) absoliutus nugalėtojas;

•

Vyrų B įskaitos (<190) vienetų nugalėtojas;

•

Vyrų B įskaitos (<190) dvejetų nugalėtojas;

•

Vyrų B įskaitos (<190) trejetų nugalėtojas;
4. Žaidėjai, kurie nežaidė 2020-2021m. sezone, 2020-2021m. sezono LBČ negali žaisti (<190 vyrų

įskaitoje).
5. Žaidėjai, neturintys LR pilietybės ir/ar LBF licencijos, negali dalyvauti LBČ.
6. Įskaitų aprašymas:
•

Moterų įskaita - moteriškos lyties žaidėjos.

•

Jaunių įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2021 m. sausio 1 d. nebus sulaukę devyniolikos
metų amžiaus.

•

Senjorų įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2021 m. sausio 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.

•

Senjorų įskaitoje dvejetų ir trejetų komandas gali sudaryti skirtingų klubų vyriškos ir moteriškos lyties
žaidėjai.
II. LBČ FINALINIS TURNYRAS
7. Numatoma, kad LBČ finalinis turnyras vyks 2021 balanžio 24 – gegužės 1 d. arba 2021m. gegužės

29 - birželio 6 d (kaip numatyta LBF patvirtintam renginių plane).
8. LBČ gali dalyvauti sportininkai sumokėję dalyvio mokestį.
9. LBČ dalyvio mokestis (Vyrų, Moterų ir Senjorų įskaitose) - 150 eur. Jaunių įskaitoje - 100 eur.

10. LBČ finalinio turnyro vietą ir vykdytoją (-us) skelbia LBF Valdyba.
11. Tiksli LBČ finalinio turnyro vieta ir tikslus tvarkaraštis oficialioje LBF interneto svetainėje (www.lbfbowling.lt) bus paskelbti ne vėliau nei 2021 m. vasario 15 d.
12. LBČ turnyro nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose apdovanojami diplomais ir medaliais.
Organizatoriai ir vykdytojai turi teisę įsteigti papildomus prizus.
13. Absoliutūs Lietuvos čempionai (vyrų ir moterų įskaitose) įgyja teisę atstovauti Lietuvą 2021 m,
Europos Čempionų Čempionate. LBF apmoka Lietuvos atstovams dalyvio, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
14. Absoliučiam Lietuvos čempionui Senjorų įskaitoje LBF skiria 600 EUR (šeši šimtai eurų) dalyvavimui
ETBF Europos senjorų čempionate.
III. LBČ EIGA
15. Kvalifikacija
15.1. Visose įskaitose žaidžiama kvalifikacija iš 18 partijų (trys 6-ių partijų blokai ant trijų skirtingų
tepimų) Cross-line sistema.
15.2. Pagrindiniai rezultatai skaičiuojami vyrų ir moterų įskaitose, tačiau pagal 18 partijų rezultatus į
sekantį etapą (II) patenka (atskirai): 10 (dešimt) vyrų, moterų, senjorų bei vyrų (<190) įskaitos sportininkų. Keturi
stipriausi jaunių įskaitos žaidėjai iš karto patenka į pusfinalius.
15.3. Sportininkai patekę į daugiau nei vieną pusfinalį (pvz. <190 ir vyrų, arba moterų ir senjorų)
pusfinaliuose ir finale varžosi visose įskaitose, kuriose iškovojo teisę. Atsižvelgiant į tai, bus tikslinamas finalinės
dienos (II etapas, pusfinaliai ir finalai) tvarkaraštis.
16. II etapas
16.1. Žaidėjai, patekę į II etapą, žaidžia 6 partijas. Keturi stipriausieji pagal 24 partijų rezultatą kiekvienos
įskaitos žaidėjai patenka į pusfinalius.
16.2. Šiame etape takelių tepimas bus parinktas iš trijų LBČ finalinio turnyro tepimų, traukiant burtus.
17. Pusfinaliai
17.1. Pusfinalio etape įskaitose žaidžiama iki 2 pergalių. Pusfinalio poros:

1 porą sudaro 1 vieta ir 4 vieta;
2 porą sudaro 2 vieta ir 3 vieta;
17.2. Porų nugalėtojai patenka į finalą žaisti dėl 1-2 vietos. Pralaimėję žaidėjai dėl 3 vietos nežaidžia, abu
dalyviai apdovanojami bronzos medaliais.
18. Finalai
18.1. Finaliniam etape įskaitose žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovų laimėtojai tampa absoliučiais Lietuvos
boulingo čempionais dalyvautose įskaitose, bei Vyrų B (<190) įskaitos nugalėtoju. Pralaimėję žaidėjai užima
antrą vietą.
18.2. Pusfinalių ir finalo tepimas parenkamas burtų keliu iš dviejų tepimų, likusių po LBČ finalinio
turnyro II etapo.
19. Vienetų, dvejetų, trejetų nugalėtojų išaiškinimas
19.1. Vienetų įskaitos keturi finalininkai išaiškinami pagal pirmų 6 partijų sumą. Rezultatai fiksuojami
bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose Vyrų B (<190), senjorų ir jaunių įskaitose. Keturi geriausią rezultatą
pasiekę sportininkai (kiekvienoje kvalifikuojamoje įskaitoje) patenka į pusfinalį.
19.2. Dvejetų įskaitos keturios stipriausios komandos (finalininkės) išaiškinamos pagal 7-12 partijos
sumą. Dvejetų komandos nariai kvalifikaciją privalo žaisti kartu (ant tų pačių takų). Rezultatai fiksuojami
bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose (jei komandas sudaro tik tų įskaitų sportininkai) Vyrų B (<190) ir senjorų
įskaitose. Keturios geriausią rezultatą pasiekusios komandos (kiekvienoje kvalifikuojamoje įskaitoje) patenka į
pusfinalį.
19.3. Trejetų įskaitos keturios stipriausios komandos (finalininkės) išaiškinamos pagal 13-18 partijos
sumą. Trejetų komandos nariai kvalifikaciją privalo žaisti kartu (ant tų pačių takų, bus žaidžiama po 3 (tris)
žaidėjus ant takelio). Rezultatai fiksuojami bendrose Vyrų ir Moterų bei atskirose (jei komandas sudaro tik tų
įskaitų sportininkai) Vyrų B (<190) ir senjorų įskaitose. Keturios geriausią rezultatą pasiekusios komandos
(kiekvienoje kvalifikuojamoje įskaitoje) patenka į pusfinalį.
19.4. Jaunių įskaitos dvejetų ir trejetų nugalėtojai 2020-2021 metų sezone neišaiškinami.
20. Vienetų, dvejetų, trejetų nugalėtojų išaiškinimas. Pusfinaliai.
20.1. Pusfinalio etape žaidžiama iki 2 pergalių. Pusfinalio poros:

1 porą sudaro 1 vieta ir 4 vieta;
2 porą sudaro 2 vieta ir 3 vieta;
20.2. Porų nugalėtojai patenka į finalą žaisti dėl 1-2 vietos. Pralaimėję žaidėjai (komandos), dėl 3 vietos
nežaidžia, pralaimėję apdovanojami bronzos medaliais.
21. Vienetų, dvejetų, trejetų nugalėtojų išaiškinimas. Finalai.
21.1. Finaliniam etape žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovos laimėtojas tampa nugalėtoju. Pralaimėjęs
žaidėjas (komanda) užima antrą vietą.
IV. TEPIMAI. KAMUOLIAI IR PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS
22. LBČ vykdomas naudojant tris tepimus. Tepimai išrenkami ir paskelbiami 8 h. ryte prieš kiekvieno
kvalifikacijos bloko pradžią. II etapo bei pusfinalio (Finale naudojamas tas pats tepimas kaip ir pusfinalyje)
tepimai parenkami iš trijų kvalifikaciniam etapui išrinktų tepimų. Tepimų išrinkimą kontroliuoja, vykdo bei
procedūros skaidrumą užtikrina LBF Valdybos paskirti atsakingi asmenys.
23. Paskelbus tepimą, prieš kiekvieną žaidimų bloką - organizuojama oficiali 1 h. trukmės treniruotė.
24. II etapo tepimas išrenkamas burtų keliu iš trijų kvalifikacijoje naudotų tepimų.
25. Vienetų, dvejetų, trejetų pusfinalių ir finalų tepimai lieka tokie patys ant kurių buvo žaidžiamos
kvalifikacinės partijos.
26. LBČ metu vykdoma žaidėjų kamuolių registracija.
27. Vienam žaidėjui viso čempionato metu leidžiama naudoti ne daugiau 8 kamuolių. Vienam varžybų
blokui leidžiama naudoti ne daugiau 6 kamuolių.
28. Pirminė kamuolių registracija atliekama prieš varžybas (pateikiant užpildytą nustatytos formos
blanką/paraišką prieš prasidedant varžyboms). Po pirmos oficialios treniruotės žaidėjas sąraše privalo palikti tik
8 kamuolius. Prieš kiekvieną bloką iš savo 8 kamuolių sąrašo žaidėjas privalo pasirinkti ne daugiau 6 tame bloke
naudojamus kamuolius.
29. Preliminarus numatomų varžybų vykdymo tvarkaraštis:
- 1 varžybų diena (šeštadienis):

- 9 h. oficiali treniruotė;
- visi žaidėjai sužaidžia 1-6 bendros kvalifikacijos partijas. Išaiškinami vienetų varžybų pusfinalio dalyviai.
- 2 varžybų diena (sekmadienis):
- 9 h. oficiali treniruotė;
-visi žaidėjai sužaidžia 7-12 bendros kvalifikacijos partijas. Išaiškinami dvejetų varžybų pusfinalio dalyviai.
- 3 varžybų diena (šeštadienis):
- 9 h. oficiali treniruotė;
- Visi žaidėjai sužaidžia 13-18 bendros kvalifikacijos partijas. Išaiškinami trejetų varžybų pusfinalio dalyviai.
- 4 varžybų diena (sekmadienis):
- Sužaidžiamos 6, patekusių į II etapą žaidėjų partijos. Išaiškinami pusfinalių dalyviai.
- Vyksta visų įskaitų pusfinaliai ir finalai. Išaiškinami Lietuvo boulingo čempionai ir nugalėtojai.
- Priklausomai nuo užsiregistravusių LBČ finalinio turnyro dalyvių skaičiaus, varžybų tvarka gali keistis.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Visus Reglamente nenumatytus atvejus sprendžia LBF Prezidentas.
31. LBF Valdyba turi teisę keisti Reglamentą ir/ar grafiką.
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