
 

LIETUVOS BOULINGO LYGA 

2021 - 2022 METŲ SEZONO B LYGOS REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. B lygos 2021 - 2022 m. sezono komandų sąrašas bus paskelbtas atskirai. 

2. Boulingo klubas, kuriam priklauso komanda, iki 2022-03-10 dienos (imtinai), el.paštu 

boulingolyga@gmail.com privalo pateikti sutikimą dalyvauti B lygoje. Vėliau pateikti sutikimai gali būti 

nepriimti. 

3. B lygos dalyvio mokestis, kuris yra 165 Eur (šimtas šešiasdešimt penki eurai), privalo būti sumokėtas į 

Lietuvos boulingo federacijos atsiskaitomąją sąskaitą LT477300010002247185, AB Swedbank, ne 

vėliau kaip iki 2022-03-10. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas el.paštu boulingolyga@gmail.com 

privalo būti pateiktas kartu su sutikimu dalyvauti B lygoje. 

4. Tuo atveju, jei boulingo klubas vėluoja pateikti paraišką-sutikimą dalyvauti B lygoje ir be pateisinamų 

objektyvių priežasčių laiku nesumoka 3 punkte nustatyto B Lygos dalyvio mokesčio ar turi kitų 

neįvykdytų finansinių įsipareigojimų LBF, LBF Valdybos sprendimu iš jo gali būti atimta teisė dalyvauti 

B lygos varžybose. 

5. Žaidėjai komandose registruojami iki 2022-03-15. 

6. B Lygos varžybos vyksta Rytų ir Vakarų pogrupiuose. 

7. Į Finalinį etapą patenka po 2 komandas iš abiejų pogrupių, užėmusios 1 ir 2 vietas. 

8. Pasibaigus reguliariajam sezonui, komandos, užėmusios paskutines B Lygos Rytų ir Vakarų pogrupių 

vietas žaidžia Pereinamąsias rungtynes su LBL C lygos pirmąją ir antrąją vietas užėmusiomis 

komandomis (pereinamosios B lygos rungtynės bus vykdomos įprasta LBL rungtynių tvarka (t.y. 5 

partijos pagal 2020-2021 m. sezono Lietuvos boulingo lygos (LBL) varžybų nuostatuose apibrėžtą 

rungtynių schemą))dėl teisės 2022-2023 m. LBL sezone rungtyniauti B lygoje. 

9. Legionieriaus mokestis yra 50 Eur. Šį mokestį, į LBF surenkamąją sąskaitą, Boulingo klubas, kuriam 

priklauso B lygos komanda, moka už kiekvieną į žaidėjų registracijos paraišką įtrauktą legionierių. 

Įtraukiant į žaidėjų registracijos paraišką legionierių, Boulingo klubas, kuriam priklauso B lygos 

komanda ar B lygos komandos kapitonas, el.p. boulingolyga@gmail.com privalo pateikti raštišką 

boulingo klubo, kuriam priklauso registruojamas legionierius, sutikimą ir pateikti dokumentą, 

patvirtinantį legionieriaus mokesčio sumokėjimą.  

10. Rungtynių organizavimo mokestis (salės nuomos, teisėjavimo) į LBF atsiskaitomąją sąskaitą sumokamas 

per 10 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Sąskaitą-faktūrą LBL komisaras pateikia klubams, 

kurių komandos žaidžia lygoje, per 3 dienas nuo kiekvieno turo pabaigos. Iki nustatyto termino 



nesumokėjus rungtynių organizavimo mokesčio suma didinama du kartus ir ją Boulingo klubas turi 

sumokėti ne vėliau kaip iki 2022-07-30. Iki nustatyto termino pabaigos nesumokėjus padidinto namų 

rungtynių mokesčio, LBF Valdybos sprendimu, Boulingo klubui gali būti neišmokami priklausantys 

sezono lygų finalinio etapo dalyvių iškovoti piniginiai prizai arba kito sezono LBL lygų dalyvio mokestis 

didinamas du kartus. 

11. Už boulingo centro nuomos mokesčio sumokėjimą atsakinga LBF.  

12. B Lygos komandoms, patekusioms į LBL finalinį varžybų etapą, papildomų mokesčių nėra.  

13. Jei klubas atsisako žaisti B Lygoje, LBF Valdybos sprendimu atsilaisvinusi vieta gali būti suteikta kitam 

boulingo klubui, kurio komanda 2020 -2021 m. LBL sezone dalyvavo C lygoje.  

14. Varžybų teisėją skiria LBL komisaras. Teisėjas, pasibaigus rungtynėms, privalo kiek įmanoma 

operatyviau, bet ne vėliau kaip iki einamosios dienos 24:00, išsiųsti elektroniniu paštu 

boulingolyga@gmail.com užpildytus rezultatų vedimo lapus, bei perduoti visas pastabas ir nuobaudas, 

įrašytas į rungtynių protokolą. 

II. B LYGOS VARŽYBŲ VYKDYMAS 

15. 2021-2022 m. sezonas vykdomas turų sistema. Reguliaraus sezono metu bus sužaisti 3 (trys) turai. 

Kiekviename ture B lygos Rytų ir Vakarų divizionų komandos sužais tarpusavio rungtynes su kiekviena 

B lygos diviziono, kuriame rungtyniauja, komanda. 

16. Rungtynėse žaidžiamos 3 partijos „Cross-line“ sistema. Viena partija vienetais ir porose bei dvi partijos 

„Baker“ sistema. 

17. Rungtynių protokolą, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo takeliai, pirmas užpildo 

aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje (pildymo momentu) užimančios komandos kapitonas. Jei 

neįmanoma nustatyti, kuri komanda protokolo pildymo momentu užima aukštesnę vietą, pildymo tvarką 

nulemia burtai.  

18. Rungtynės vyksta pagal Nuostatuose pavaizduotą 2021-2022 m. sezono Lietuvos boulingo lygos 

rungtynių žaidimo schemą. Komandoje vienu metu žaidžia keturi žaidėjai. Pirmą partiją žaidėjai 

surašomi eilės tvarka nuo 1 iki 4 bei suskirstomi į dvi poras (poras galima sudaryti bet kokia tvarka t.y. 

1-4, 1-3 ar 1-2 ir t.t.). Viename takelyje (A takelis) žaidžia aukštesnę vietą rezultatų lentelėje užimanti 

komanda (Namų komanda), kitame (B takelis) - žemesnę vietą užimančios komandos žaidėjai (Svečių 

komanda). Žaidžiama „Cross line” sistema. Pirmą partiją žaidėjai žaidžia asmeniškai ir kovoja prieš savo 

oponentą iš priešininkų komandos. Komandų pirmos ir antros poros nugalėtojai nustatomi pagal bendrą 

porose esančių žaidėjų numuštų kėglių sumą. Antra ir trečia partijos žaidžiamos “Baker” sistema, t.y. 

kiekvienas komandos žaidėjas meta po 1 pilną metimą (frame). Komandos gali keisti žaidėjų metimų 

eiliškumą kiekvienos partijos metu, tačiau turi būti išlaikomas toks principas: žaidėjas pradedantis partiją 

meta 1, 5, 9 metimą (frame), sekantis žaidėjas 2, 6, 10 metimą (frame), trečias žaidėjas - 3, 7 metimą 

(frame), ketvirtas žaidėjas 4 ir 8 metimą (frame). 

19. Takeliai paruošiami prieš turo pradžią ir varžybų metu nepertepami. Varžybos vyksta ant tų pačių dviejų 

takelių. 

20. Pirmos partijos metu skaičiuojami ir taškais vertinami šie rezultatai: 



20.1. Abiejų komandų žaidėjų (Nr.1) partijos nugalėtojas gauna 2 taškus, pralaimėjęs 0. Esant lygiam 

rezultatui žaidėjai pasidalina po 1 tašką; 

20.2. Abiejų komandų žaidėjų (Nr.2) partijos nugalėtojas gauna 2 taškus, pralaimėjęs 0. Esant lygiam 

rezultatui žaidėjai pasidalina po 1 tašką; 

20.3. Abiejų komandų žaidėjų (Nr.3) partijos nugalėtojas gauna 2 taškus, pralaimėjęs 0. Esant lygiam 

rezultatui žaidėjai pasidalina po 1 tašką; 

20.4. Abiejų komandų žaidėjų (Nr.4) partijos nugalėtojas gauna 2 taškus, pralaimėjęs 0. Esant lygiam 

rezultatui žaidėjai pasidalina po 1 tašką; 

20.5. Komandų pirmo dvejeto poros nugalėtojas nustatomas pagal bendrą dviejų žaidėjų numuštų kėglių 

skaičių ir gauna 2 taškus, pralaimėjusi pora 0 taškų. Esant lygiam rezultatui dvejetų poros 

pasidalina po 1 tašką; 

20.6. Komandų antro dvejeto poros nugalėtojas nustatomas pagal bendrą dviejų žaidėjų numuštų kėglių 

skaičių ir gauna 2 taškus, pralaimėjusi pora 0 taškų. Esant lygiam rezultatui dvejetų poros 

pasidalina po 1 tašką.  

21. Antra ir trečia partijos žaidžiamos “Baker” Sistema t.y. kiekvienas komandos žaidėjas meta po 1 pilną 

metimą (frame). Komandos gali keisti žaidėjų metimų eiliškumą kiekvienos partijos metu, tačiau turi būti 

išlaikomas toks principas: tas pats žaidėjas meta 1, 5 ir 9 metimą (frame), kitas žaidėjas 2,6,10 metimą 

(frame), trečias žaidėjas - 3,7 metimą (frame), ketvirtas žaidėjas 4 ir 8 metimą (frame). Komanda, 

laimėjusi partiją, laimi 6 taškus, pralaimėjusi komanda - 0. Esant lygiam rezultatui komandos pasidalina 

po 3 taškus.  

22. Žaidėjų keitimai:  

 22.1. Keisti žaidėją atsarginiu žaidėju komandos kapitonas gali po kiekvienos partijos; 

 22.2. Žaidėjus keisti po apšilimo negalima; 

22.3. Žaidėjo keitimas nepasibaigus partijai ar apšilimui galimas tik atskiru rungtynių teisėjo sprendimu, 

jei žaidėjas negali tęsti varžybų dėl sveikatos būklės, atliekant korekcijas rungtynių protokole ir 

pastabose nurodant šių korekcijų priežastis. Tokiu atveju partijos rezultatas įskaitomas jį pakeitusiam 

žaidėjui. 

23. Rezultatų skaičiavimas:  

23.1. Už pirmą partiją maksimalus iškovotų taškų skaičius - 12;  

23.2. Antroje partijoje komandos kovoja dėl 6 taškų; 

23.3. Trečioje partijoje komandos kovoja dėl 6 taškų; 

23.4. Komanda trijų partijų metu numušusi didesnį bendrą kėglių kiekį nei priešininkų komanda, gauna 

papildomus 6 (šešis) taškus, o esant lygiosioms, komandoms skiriama po 3 (tris) papildomus 

taškus.  

24. Viso vienų rungtynių metu komandos kovoja dėl 30 taškų. 

III. VARŽYBŲ GRAFIKAS 

25. Kvalifikacinis etapas vyksta nuo 2022 m. kovo 19 d. iki 2020 m gegužės  1d.  

(Preliminarios datos: kovo mėn. 19-20 d.  arba 26-27 d.; balandžio mėn. 2-3 d. arba 9-10 d. bei balandžio mėn. 23-

24 d. arba balandžio mėn.  30 d.-gegužės 1 d.); 



26. Finalinis etapas- 2022 m. gegužės 7 - 8 d. (Finalinis B lygos etapas bus vykdomas įprastu 5 partijų 

formatu (pagal 2020-2021 m. LBL sezono Nuostatuose apibrėžtą rungtynių schemą)). 

27. Pereinamosios rungtynės (įprastu LBL formatu) - Lygos Komisaro paskirtu laiku. (Pereinamosios B 

lygos rungtynės bus vykdomos įprasta LBL rungtynių tvarka (t.y. 5 partijos pagal 2020-2021 m. sezono 

Lietuvos boulingo lygos (LBL) varžybų nuostatuose apibrėžtą rungtynių schemą)). 

 

IV. PRIZINIS FONDAS 

28. Komanda užėmusi B Lygoje pirmąją vietą apdovanojama 300 Eur. B lygos komanda nugalėtoja taip pat 

įgyja teisę žaisti Pereinamąsias rungtynes su paskutine A lygos komanda dėl teisės 2022-2023 m. LBL 

sezone rungtyniauti A lygoje. 

29. Komanda užėmusi B Lygoje antrąją vietą apdovanojama 225 Eur. 

30. Komanda užėmusi B Lygoje trečiąją vietą apdovanojama 150 Eur. 

31. Komanda užėmusi B Lygoje ketvirtąją vietą apdovanojama 125 Eur. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

32. Lygos Komisaras, pritariant LBF Valdybai, pasilieka teisę keisti reglamentą, varžybų grafiką bei 

rungtynių tvarkaraštį, komandoms pranešęs ne vėliau kaip 10 dienų iki varžybų pradžios. 

 

 

 

 

Lygos Komisaras        Tomas Čepulis 


