STUDENTU BOULINGA ČEMPIONĀTS
IV SEZONA
SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Pamatnoteikumi
1.1. Studentu Boulinga Čempionāta (turpmāk-SBČ) organizators ir “A-Z Boulings”
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvaldi.
1.2. Turnīra formāts - komandu turnīrs
1.3. Spēļu norises vieta: “A-Z Boulings”, Uzvaras iela 12, Jelgava

2. Spēļu grafiks
2.1. Spēļu sākums – 2018.g. 26. februārī.
2.2. Čempionāts sastāv no 10 kārtām, katru pirmdienu no 26. februāra līdz 30.
aprīlim.
2.3. Dalībnieku ierobežojums – 12 komandas. 6 komandas spēlē 20:00-22:00, vēl 6
komandas spēlē 18:00-20:00.
2.4. Komandām, kuras savu pieteikumu iesniedza ātrāk, ir prioritāte spēļu laiku
izvēlē.
2.5. Ja SBČ spēles ir neiespējamas tehnisku iemeslu dēļ, organizators par to informē
komandu kapteiņus un nosaka pārnesto spēļu norises laikus;
2.6. Visām komandām, kas pieteica savu dalību sacensībās, pēc pirmās nospēlētās
spēļu kārtas tiek pasniegtas 2st. dāvanu kartes boulinga treniņiem!

3. Spēles uzvarētāja noteikšana
3.1. SBČ uzvarētāja ir komanda, kurai ir lielākais ieskaites punktu skaits kopumā.
3.2. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds ieskaites punktu skaits, uzvarētājs
tiek noteikts pēc ieskaitīto ķegļu skaita.

4. Čempionāta komanda
4.1. Komandai ir jābūt nosaukumam un komandas kapteinim.
4.2. Komanda sastāv no 4 spēlētājiem. Komandā ir jābūt vismaz vienai dāmai.
4.3. Rezerves spēlētāju skaits nav ierobežots un tos var pieteikt jebkurā čempionāta
laikā.
4.4. Katra komanda piesaka vismaz 4 spēlētājus SBČ organizatoram līdz 2018. g.
25.februārim 23:00. Pieteikums brīvā formā ir jānosūta uz e-pastu
azboulings@inbox.lv vai boulingaakademija@gmail.com, obligāti norādot
komandas nosaukumu, spēlētāju vārdu, uzvārdu un kapteiņa e-pasta adresi, kā
arī tālruņa numuru. Pieteikumu var arī nodot personiski A-Z Boulinga
administratoram. Komandu piesaka komandas kapteinis.

4.5. Sezonas laikā ir aizliegta spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru, izņemot
gadījumu, ja komandu maina spēlētājs, kurš ir bijis pieteikts kā rezervists, bet
līdz pārejas brīdim nav piedalījies nevienā spēlē.

5. Spēļu kārtība
5.1. SBČ spēles tiek tiesātas, par rezultātu pareizību atbild SBČ organizators;
5.2. Katru nedēļu tiek izspēlēta 1 ( viena ) spēļu kārta. Katrā kārtā katra komanda
izspēlē 2 ( divas ) spēles;
5.3. Pēc divu spēļu summas visas komandas ierindojas dilstošā secībā. Par pirmo
vietu komanda saņem 120 ieskaites punktus, par otro – 110 punktus, utt. Visās
kārtās uzkrātie punkti tiek summēti kopā.
5.4. Pirms katras kārtas iesildīšanās – 10 minūtes.
5.5. Spēlētāju maiņa spēļu kārtas laikā var notikt pēc katras spēles beigām.
5.6. Dāmas katrā spēlē saņem handikapu – 12 punkti katrā spēlē.
5.7. Dalībnieki drīkst izmantot tikai zāles bumbas!

6. Rezultātu apkopošana
6.1. Katra spēlētāja individuālie rezultāti par visu sezonu tiek apkopoti un tiek
ieskaitīti SBČ reitingā. Sastādot reitingu, spēlētāju handikapi netiek ņemti vērā.
6.2. Spēlētājs tiek iekļauts individuālajā reitingā, ja ir nospēlējis ne mazāk kā 50% no
kopējo spēļu skaita.
6.3. Spēļu rezultātu informatīvo apkopošanu nodrošina SBČ organizators.

7. Dalības maksa. Apbalvošana
7.1. Samaksu par celiņu īri – 12.00 EUR apmērā par katru spēļu kārtu komanda veic
līdz katras kārtas 1. spēles sākumam. Komandas neierašanās uz spēli, ierašanās
nepilnā sastāvā vai nepiedalīšanās spēlē neatbrīvo komandu no celiņu īres
maksas. Ja komanda neapmaksā celiņa īri līdz nākošās spēļu kārtas sākumam,
komanda tiek izslēgta no turpmākās dalības sacensībās un visi iepriekšējie
rezultāti tiek anulēti.
7.2. Samaksa ir jāveic pirms spēles skaidrā naudā “A-Z BOULINGS’’, Jelgava,
Uzvaras iela 12, vai ar pārskaitījumu :
„A-Z BOULINGS”, Biedrības rekvizīti: Reģ. Nr. 40008114122.
Adrese - Pasta iela 48-14, Jelgava.
Banka - AS SEB LATV. UNIBANKA;
SWIFT: UNLALV2X;
Konts - LV42UNLA0050010352420.
7.3. Visu komandu un individuālo spēlētāju apbalvošana tiek veikta SBČ noslēguma
pasākuma laikā.

8. Strīdi un to izskatīšana
8.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti sarunu ceļā. Risinot strīdus un
domstarpības, ir jāvadās pēc esošā nolikuma, WTBA Spēļu noteikumiem.

