
 

 

Įmonių boulingo turnyras 2016 m. 
 

  

 Konferencijų ir laisvalaikio centras „Porto“ kviečia įmones ir 

organizacijas į 8-ąjį boulingo čempionatą. 

                                              Turnyro reglamentas 

Vieta: Konferencijų ir laisvalaikio centro „Porto“ boulingas, Plungės r., 

Truikių k., Pramogų g. 2.  

Kontaktai registracijai: Tomas B. tel. 8645 27525 arba el. paštu info@portopramogos.lt. 

Žaidėjai renkasi: antradieniais ir ketvirtadieniais 18:00 val. ir 19.30 val. Žaidimas vyks dviem 

etapais. 

Komandos startinis vienkartinis mokestis: 25 Eur. 

                                           

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Žaidėjų skaičius - 4 komandos nariai ir 1 atsarginis žaidėjas (komandos neprivalo turėti atsarginį 

žaidėją). 

Žaidėjai turi pateikti darbo pažymėjimus, įmonių boulingo turnyro organizatoriui paprašius. 

Turnyro organizatorius pasilieka teisę koreguoti turnyro taisykles. 

Turnyro Teisėją  pristato “Porto“ boulingas. 

 

Turnyro A pogrupyje  

Tik A lygos pogrupyje gali dalyvauti, esami ir buvę, LBF (Lietuvos boulingo federacijos) 

nariai. Komandoje gali būti registruotas ne daugiau nei vienas esamas ar buvęs Lietuvos boulingo 

federacijos narys iš A ar B lygos. LBF nariui bus minusuojami taškai priklausomai nuo lygos:  

 A lyga MINUS 25 taškai nuo 1 sužaistos partijos; 

 B lyga MINUS 15 taškų nuo 1 sužaistos partijos. 

        

Sekančios nuostatos galioja ir A, ir B pogrupiams 

Turnyre gali dalyvauti: Plungės, Rietavo, Telšių, Mažeikių raj. savivaldybių įmonių komandos 

bei įmonių padaliniai, organizacijos, įstaigos, asociacijos, kurios savo veiklą vykdo ne trumpiau nei 

VIENUS metus. 

Įmonė, pakeitusi pavadinimą ar teisinę formą gali dalyvauti turnyre,  tik tuo atvėju, jeigu turnyrui 

atstovaujantys asmenys (esami įmonės darbuotojai)  prieš tai buvo dirbę įmonėje,  daugiau nei pusę 

metų. 

A ir B pogrupio žaidėjai gali naudotis savo asmeniniais kamuoliais ir bateliais.  

  Įmonė gali pristatyti kelias komandas. Boulingo komandą sudaro 4 žaidėjai. Kiekviena komanda 

gali turėti po vieną atsarginį žaidėją, kuris gali būti keičiamas tik po sužaistos partijos. Komandos 

narys gali žaisti tik už save. Žaisti už kitą komandos narį  draudžiama ( išskyrus atvejus, kai partijos 

metu susižeidžia žaidėjas). Žaidėjai gali atstovauti tik vieną įmonę ir būti tos įmonės darbuotojais 

ne trumpiau nei pusę metų. Pažeidus taisykles komanda bus diskvalifikuojama iš tunyro. 
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Visoms moterims pridedama 15 kėglių prie 1 sužaistos partijos. 

    Esant lygiam komandų rezultatui žaidžiamas pratęsimas. Pratęsimo metu kiekvienas 

komandos narys (4 žaidėjai) meta po vieną metimą. Kurios komandos rezultatas didesnis – ta ir 

laimi.  

Varžybų tvarka      

 Pirmame etape komandos į pogrupius bus skirstomos burtų keliu rugsėjo 16 dieną 16 val. 

Visus norinčius stebėti burtų traukimo ceremoniją, prašome atvykti į konferencijų ir laisvalaikio 

centrą „Porto“ (pogrupių skaičius priklausys nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus). Suskirsčius 

pogrupius bus sudarytas tvarkaraštis, kurio turės laikytis visos komandos. Pogrupiuose komandos 

sužais 2 partijas. Į antrą etapą pateks po tris komandas iš kiekvieno pogrupio, surinkusios 

daugiausiai taškų (varžybų organizatoriai pasilieką teisę koreguoti, patenkančių komandų skaičių į 

pusfinalius, prikluasomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus). 

      Antrame etape visos komandos bus suskirstytos pagal surinktus taškus (pirmos trys 

komandos, sirinkusios daugiausiai taškų, žais su trimis paskutines vietas užėmusiomis 

komandomis). Visi surinkti taškai pirmame etape bus anuliuoti. Antrame etape komandos žais 2 

partijas.  

       Trečias etapas – finalinis. Finale susitiks 6 geriausios A pogrupio ir 6 geriausios B 

pogrupio  komandos. 

       3 stipriausios B pogrupio  komandos 2017 m. turnyre pateks į A pogrupį.  

 

      Turnyro finale bus apdovanojami žaidėjai, pasiekę geriausius asmeninius vyrų ir moterų 

rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


