XII LATVIJAS ATKLĀTĀS BRUNSWICK BĒRNU UN
JAUNIEŠU MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ
( U-9; U-12; U-15; U-19 vecuma grupās )

04.12.2017. – 10.12.2017.
Norises vieta – A-Z Boulings, Uzvaras iela 12, Jelgava
Norises laiks – 4. – 10. decembris (pirmdiena-svētdiena)
Organizatori – „A-Z Boulings” sadarbībā ar Latvijas Boulinga federāciju un Brunswick Bowling
& Billiards.

Turnīra statuss – juridiski apliecināts, oficiāls Latvijas Čempionāta statuss.
Dalībnieki – par dalībnieku var kļūt jebkurš, kurš pieteicis savu dalību turnīrā. Katrā grupā ir
vecuma ierobežojumi. U-9 (līdz 9 g.), U-12 (10-12 g.), U-15 (13-15 g.) un U-19 (16-19 g.) grupas
dalībniekiem meistarsacīkšu nobeiguma dienā (10. decembrī) nedrīkst būt vairāk par noteiktajiem
gadiem katrā konkrētajā grupā. Par Latvijas čempionu var kļūt vienīgi Latvijas pilsonis vai
pastāvīgs iedzīvotājs.
Meitenes spēlē divās vecuma grupās – U-12 un U-19.
Zēni spēlē četrās vecuma grupās - U-9; U-12; U-15; U-19

Dalības maksa – EUR 12,- vienam dalībniekam visam turnīram. Cenā iekļautas kvalifikācijas
spēles, fināla spēles (ja dalībnieks piedalīsies finālkārtā), apavu īre, balvas (sk. atbilstošu sadaļu).

Spēļu kārtība –
Atlases kārtas (Jāpiedalās tikai vienā atlases kārtā pēc jūsu izvēles):
1. maiņa
2. maiņa
3. maiņa
4. maiņa
5. maiņa

05.12. (otrdiena)
06.12. (trešdiena)
07.12. (ceturtdiena)
09.12. (sestdiena)
09.12. (sestdiena)

17.30-20.00 (max 12 spēlētāji)
17.30-20.00 (max 12 spēlētāji)
17.30-20.00 (max 12 spēlētāji)
11.00-13.30 (max 9 spēlētāji)
14.30-17.00 (max 12 spēlētāji)

Fināli:
U-9, U-12
U-15, U-19

10.12. (svētdiena) 10.00-12.00
10.12. (svētdiena) 12.00-14.00

Var tikt organizētās papildus maiņas!
- Meistarsacīkstes katrā vecuma grupā čempioni tiek noteikti atsevišķi – meitenēm un zēniem.
Kopā tiks izspēlēti seši medaļu komplekti. Visi dalībnieki spēlēs kopā, bet ieskaites būs atsevišķas
(vienā maiņā var spēlēt gan meitenes, gan zēni, kā arī dalībnieki no dažādām vecuma grupām).
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Spēlētāju skaits uz viena celiņa - ne vairāk kā 3 cilvēki.

Formāts - Turnīrs sastāv no atlases kārtas un finālkārtas. Atlases kārta sastāv no 5 spēlēm, kas
tiek summētas kopā. 6 labākie spēlētāji no katras vecuma grupas (gan meitenes, gan zēni – kopā 36
dalībnieki), tiek Pusfinālā. Pusfinālā tiek izspēlētas 3 spēles, kas tiek summētas ar kvalifikācijas
spēlēm. Pēc astoņu spēļu summas trīs labākie spēlētāji no katras vecuma grupas tiek Finālā. Fināls
tiek spēlēts pēc Step-ladder principa, kur 3. vietas ieguvējs spēlē vienu spēli ar 2. vietas ieguvēju,
un mača uzvarētājs spēlē vienu spēli ar 1. vietas ieguvēju Pusfināla kārtā.

Balvas – 1.vietai – Latvijas bērnu un jauniešu 2017.gada čempiona tituls un zelta medaļa, 2.vieta –
sudraba medaļa, 3.vieta – bronzas medaļa.
Katras grupas 1.vietas ieguvēji saņems balvas no Brunsiwck (pasaulē lielākā boulinga iekārtu un
inventāra ražotājs boulinga industrijā) – boulinga bumbas un aksesuārus. Katrs dalībnieks
saņems veicināšanas balvu.

Pieteikšanās līdz 03. decembrim plkst. 18:00 pa tālr.:
Artūrs Ļevikins - 27480704
vai elektroniski – twelveiar@gmail.com
(jānorāda vārds, uzvārds, vecums, un maiņa, kurā vēlaties spēlēt)
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