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Lietuvos boulingo asmeninio čempionato 
reitinginio turnyro reglamentas 

 

HONOLULU TAURĖ 2018 
 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

Turnyro pavadinimas HONOLULU taurė 2018 
Pirmoji turnyro diena 2018-03-04 
Paskutinioji turnyro diena 2018-03-11 
Organizatorius Lietuvos boulingo federacija 
Vykdytojas BK Klaipėdos būrys 
Boulingo centras BC “Honolulu“ 
Boulingo centro adresas Naujojo sodo g. 1A, Klaipėda  
Turnyro komisaras Algimantas Jagnieškus (8 656 15278) 
Turnyro vyr. teisėjas Žilvinas Perminas (8 687 77232) 
Registraciją vykdantis asmuo Daiva Perminienė (8 616 03253) 
Įskaitos Vyrų, moterų, jaunių, senjorų įskaitos.  

Mėgėjų įskaita - visi žaidėjai nedalyvaujantys kitose 
įskaitose (gali dalyvauti visi pageidaujantys moteriškos ir 
vyriškos lyties žaidėjai. LBF licencija nebūtina) 

Takelių paruošimas Prieš kiekvieną pirmo ir antro kvalifikacinių etapų užėjimą,  
prieš atkrintamųjų susitikimų etapą ir Vyrų įskaitos finalą. 

Informacija apie turnyrą www.lbf-bowling.lt 
Kitos interneto svetainės www.honolulu.lt 
 

II. REGISTRACIJA 
 

Registracijos pradžia Po reglamento paskelbimo LBF internetinėje svetainėje 
Registracijos pabaiga 2018-03-10 
Registruotis el. paštu daivper@gmail.com     
Registruotis telefonu  8 616 03253 
Leistinas peržaidimų skaičius Visoms įskaitoms – NERIBOJAMA 
Užėjimai skirti peržaidimams 
registracijos metu 

Visi užėjimai 

Užėjimai skirti tik peržaidimams Nėra   
Užėjimai žaidėjams iš kitų miestų 
registracijos metu 

Po 20 vietų į 6, 7, 8, 9 užėjimus. Likus 48 val. iki užėjimo, į 
laisvas vietas registruojami visi norintys. 

Kitos registracijos taisyklės Patvirtinama tik elektroniniu paštu atlikta registracija. 
Užsiregistravus telefonu, būtinas registracijos patvirtinimas el. 
paštu. Jei norinčių žaisti yra daugiau nei laisvų vietų - 
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sudaromas „laukimo sąrašas“. Pirmenybę į atsilaisvinusias 
žaidimo vietas įgauna žaidėjas esantis aukščiau „laukimo 
sąraše“. Registracija galima tik į tris nežaistus užėjimus.  

 
III. MOKESČIAI 

 

Dalyvio mokestis 40 € 
Dalyvio mokestis šeimai 
(kiekvienam asmeniui) 

30 € 

Dalyvio mokestis Mėgėjams 25 € 
Dalyvio mokestis Jauniams 10 € 

Peržaidimo mokestis 

1 ir 2 peržaidimai - 30 € 
3, 4,...  peržaidimai - 25 € 
Jauniai - 10 € 
Mėgėjams - 20 € 

Dalyvio mokestis kitoms žaidėjų 
grupėms 

nėra 

Bauda už neatvykimą žaisti 20 € 

Banko rekvizitai turnyro 
mokesčiams mokėti 

Klaipėdos boulingo klubas, kodas 141812878  

AB SEB “Vilniaus bankas”, banko kodas  70440 
A/s  LT 58 7044 0600 0056 7571 

Turnyro mokesčių taisyklės 

Už visų reglamente numatytų mokesčių ir baudų 
sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja turnyro 
dalyvis. Žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka 
patys klubai arba patys žaidėjai. Bauda už neatvykimą 
žaisti bet kuriame iš turnyro etapų yra mokama tuo atveju, 
kai žaidėjas nepraneša apie savo nedalyvavimą arba 
praneša likus mažiau nei 24 valandoms iki žaidimo 
pradžios. 

 
IV. PIRMAS KVALIFIKACINIS ETAPAS 

 

Visi turnyro dalyviai žaidžia 6 partijas. Šiame turnyro etape peržaidimai neribojami. Įskaitomas 
aukštesnis pasiektas rezultatas. Žaidžiama "Cross-line" sistema ir keičiamasi takeliais po kiekvienos 
partijos. Žaidėjai pradėję ant porinių takelių eis du takelius į dešinę, o žaidėjai pradėję ant neporinių 
takelių eis du takelius į kairę. Pvz.: sportininkas pradėjęs žaisti ant 2 takelio, antrą partiją pradės ant 5 
takelio ir t. t., o sportininkas pradėjęs ant 7, sekančią partiją pradės ant 4 takelio) Į antrą kvalifikacinį 
turnyro etapą patenka aukščiausius rezultatus pasiekę kiekvienos įskaitos žaidėjai: 

 

Vyrai 20 
Moterys 10 
Senjorai 12 
Mėgėjai 10 
Atsižvelgiant į užsiregistravusių žaidėjų skaičių, II kvalifikacinio etapo patekimo dalyvių vietų skaičius 
organizatorių sprendimu gali būti koreguojamas iki kvalifikacinio užėjimo Nr. 5 pradžios. 
Visi vyriškos lyties „Jauniai“ (su savo hcp) dalyvauja pasirinktos Vyrų ar Mėgėjų įskaitos kovose, o 
moteriškos lyties – Moterų arba Mėgėjų įskaitos kovose. Ši nuostata taikoma visai varžybų eigai, nuo 
kvalifikacijos iki finalų. 
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Dalyvaudami Vyrų, Moterų ar Mėgėjų įskaitos kovose, „Jauniai“ moka LBF patvirtintą starto ir 
peržaidimo 10 EUR mokestį ir nepretenduoja (neskiriami) į jokius piniginius prizus, jei užimtų 
atitinkamas piniginių prizų vietas. 
Bet kuris „Jaunius“, užėmęs prizinę (I-III) vietą Vyrų, Moterų ar Mėgėjų įskaitoje, gauna Turnyro 
organizatorių numatytą daiktinį prizą (taurę, medalį, raštą ir pan.) kaip ir bet kuris kitas sportininkas. 
Jaunių įskaitos LBČ reitinginio turnyro galutiniai rezultatai ir vietos, skiriami reitinginiai taškai bei 
prizai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal 6 (šešių) kvalifikacinių partijų sumą. 
 
Kvalifikaciniai užėjimai: 
 

Užėjimas * Data Savaitės diena Laikas Vietų Pastabos 
1 2018-03-04 Sekmadienis 12:00 24 Nėra 
2 2018-03-04 Sekmadienis 15:00 24 Nėra 
3 2018-03-06 Antradienis 18:00 24 Nėra 
4 2018-03-07 Trečiadienis 18:00 24 Nėra 
5 2018-03-09 Penktadienis 16:00 24 Nėra 
6 2018-03-09 Penktadienis 19:00 24 20 vietų iš kitų miestų 
7 2018-03-10 Šeštadienis 10:00 24 20 vietų iš kitų miestų  
8 2018-03-10 Šeštadienis 13:00 24 20 vietų iš kitų miestų 
9 2018-03-10 Šeštadienis 16:00 24 20 vietų iš kitų miestų  

* - Užėjimai bus vykdomi esant ne mažiau kaip 6 dalyviams. 
Priklausomai nuo boulingo centro užimtumo, vietų skaičius užėjimuose organizatorių sprendimu gali 
būti koreguojamas. 
 

V. ANTRAS KVALIFIKACINIS ETAPAS (II KV.) 
 

Visi patekę į šį etapą žaidėjai žaidžia 6 partijas. Rezultatai sumuojasi su pirmo kvalifikacinio etapo 
rezultatais. 
 

Sekmadienis 2018-03-11 Dalyviai 

10:00 – 13:00 
1-10 Moterys 
5-12 Senjorai 
1-10 Mėgėjai 

13:00 – 16:00 
1-20 Vyrai 
1-4 Senjorai 

 
Į Atkrintamųjų susitikimų etapą patenka aukščiausius dvylikos partijų rezultatus pasiekę žaidėjai: 
 

Vyrai 12 
Moterys 6 
Senjorai 6 
Mėgėjai 6 
 

VI. ATKRINTAMŲJŲ SUSITIKIMŲ ETAPAS (~16:00) 
 

Nuo šio etapo rezultatai nesumuojami su II kvalifikacijos rezultatais. Šiame etape esant lygiam rezultatui 
Atkrintamųjų susitikimų etapą palieka žaidėjas, esantis žemiau po II kvalifikacinio etapo.  
Vyrų įskaitoje sudaromos dvi grupės: 
A grupė - žaidėjai po 2 kvalifikacinio etapo užėmę 5; 7; 9; 11 vietas. 
B grupė - žaidėjai po 2 kvalifikacinio etapo užėmę 6; 8; 10; 12 vietas. 
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Sportininkai grupėse žaidžia atkrintamąsias partijas, kurių metu po kiekvienos partijos pasitraukia 
mažiausią suminį rezultatą turintis žaidėjas, kol lieka grupės nugalėtojas. Šio etapo grupių nugalėtojai 
patenka į sekantį atkrintamųjų laiptą, kuriame A grupės nugalėtojas susitinka su 3 vieta po II 
kvalifikacinio etapo, o B grupės nugalėtojas susitinka su 4 vieta po II kvalifikacinio etapo. Žaidžiama 
viena partija ir nugalėtojai patenka į pusfinalius. 
 

Moterų, Senjorų ir Mėgėjų įskaitose sudaroma viena grupė, kurioje sportininkai užėmę 3-6 vietas 
žaidžia atkrintamąsias partijas ir po kiekvienos partijos pasitraukia mažiausią suminį rezultatą turintis 
žaidėjas. Šio etapo nugalėtojas patenka į pusfinalį. 
 

VII. FINALINIS ETAPAS (~17:00) 
 

Pusfinaliai 
Vyrų įskaita - 1 vieta po II kvalifikacinio etapo susitinka su A grupės Atkrintamųjų susitikimų etapo 
nugalėtoju ir 2 vieta po II kvalifikacinio etapo susitinka su B grupės Atkrintamųjų susitikimų etapo 
nugalėtoju. Nugalėtojai patenka į finalą. 
Moterų, Senjorų ir Mėgėjų įskaitos - 2 vieta po II kvalifikacinio etapo susitinka su Atkrintamųjų 
susitikimų etapo nugalėtoju. Nugalėtojas patenka į finalą. 
 

Finalai 
Vyrų įskaita – susitinka Pusfinalių nugalėtojai. Sportininkas, laimėjęs dvikovą, tampa turnyro 
nugalėtoju. 
Moterų, Senjorų ir Mėgėjų įskaitos - 1 vieta po II kvalifikacinio etapo susitinka su Pusfinalio 
nugalėtoju. Sportininkas, laimėjęs dvikovą, tampa turnyro nugalėtoju. 
 

Finaliniame etape žaidžiama viena partija. Esant lygiam rezultatui, nugalėtojo išaiškinimui metami 
papildomi metimai. 
 

VIII. ATKRINTAMŲJŲ SUSITIKIMŲ IR FINALINIO ETAPŲ SCHEMA 
 

Vyrų įskaita 
 

                         

ATKR-1 ATKR-2 PUSF-1
5 vieta
7 vieta
9 vieta FINALAS
11 vieta

ATKR-1 ATKR-2 PUSF-2
6 vieta
8 vieta
10 vieta
12 vieta

PUSF-1 
nugalėtojas

PUSF-2 
nugalėtojas

A
 
G
R
U
P
Ė

3 vieta 1 vieta

ATKR-1 
nugalėtojas

ATKR-2 
nugalėtojas

B
 
G
R
U
P
Ė

4 vieta 2 vieta

ATKR-1 
nugalėtojas

ATKR-2 
nugalėtojas  
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Moterų, Senjorų ir Mėgėjų įskaitos 

 

                                         

ATKR PUSF FINALAS
3 vieta
4 vieta
5 vieta
6 vieta

2 vieta 1 vieta

ATKR 
nugalėtojas

PUSF 
nugalėtojas  

 
Atkrintamųjų susitikimų ir Finalinis etapas žaidžiamas "Cross-line" sistema. 

 
IX. GALUTINIAI REZULTATAI IR VIETOS 

 

Galutiniai rezultatai ir vietos, skiriami reitinginiai taškai: 
Jaunių įskaita: LBČ reitinginio turnyro galutiniai rezultatai ir vietos, skiriami reitinginiai taškai bei 
prizai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal 6 (šešių) kvalifikacinių partijų sumą. 
Vyrų įskaita: sportininkams, nepapuolusiems į II kvalifikacinį etapą, turnyro galutinės vietos ir skiriami 
reitinginiai taškai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 6 partijų sumą.  
13-20 vietos skiriamos po II kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 12 partijų sumą.  
5-12 vietos skiriamos po Atkrintamųjų susitikimo etapo pagal iškritimą - pirmi du iškritę (po vieną iš 
grupės) – 11 vieta - aukštesnė vieta po II kvalifikacijos etapo, 12 vieta - žemesnė vieta po II 
kvalifikacijos etapo, sekantys du iškritę pagal aukštesnę II kvalifikacijos etapo vietą 9 ir 10 vietos ir t. t.  
3-4 vietos skiriamos sportininkams, pralaimėjusiems Pusfinalių dvikovas, pagal aukštesnę užimtą vietą 
po II kvalifikacijos etapo. 
Moterų įskaita: sportininkams, nepapuolusiems į II kvalifikacinį etapą, turnyro galutinės vietos ir 
skiriami reitinginiai taškai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 6 partijų sumą.  
7-10 vietos skiriamos po II kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 12 partijų sumą.  
4-6 vietos skiriamos po Atkrintamųjų susitikimų etapo (pagal iškritimą - pirmas iškrito 6, antras iškrito 5 
ir t. t.).  
Senjorų įskaita: sportininkams, nepapuolusiems į II kvalifikacinį etapą, turnyro galutinės vietos ir 
skiriami reitinginiai taškai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 6 partijų sumą.  
7-12 vietos skiriamos po II kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 12 partijų sumą.  
4-6 vietos skiriamos po Atkrintamųjų susitikimų etapo (pagal iškritimą - pirmas iškrito 6, antras iškrito 5 
ir t. t.).  
Mėgėjų įskaita: žaidėjams, nepapuolusiems į II kvalifikacinį etapą, turnyro galutinės vietos ir skiriami 
reitinginiai taškai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 6 partijų sumą.  
7-10 vietos skiriamos po II kvalifikacijos etapo, t. y. pagal kvalifikacinių 12 partijų sumą.  
4-6 vietos skiriamos po Atkrintamųjų susitikimų etapo (pagal iškritimą - pirmas iškrito 6, antras iškrito 5 
ir t. t.). 

X. PRIZINIS FONDAS 
 

Prizinį fondą sudaro ne mažiaus kaip 30 (trisdešimt) procentų visų dalyvio mokesčių. Piniginį prizinį 
fondą sudaro ne mažiau kaip 25 (dvidešimt penki) procentai visų surinktų turnyro mokesčių. Daiktinius 
prizus sudaro 5 (penki) procentai visų surinktų startinių mokesčių, o taip pat galimi papildomi rėmėjų ir 
LBF prizai – už aukščiausią partiją, geriausią rezultatą kvalifikaciniuose užėjimuose ir pan. 
Piniginis prizinis fondas turnyro dalyviams paskirstomas procentais nuo likusio piniginio prizinio fondo 
pagal pateiktą piniginio prizinio fondo lentelę. Sumos apvalinamos 5 (penkių) eurų ribose. 

Mėgėjų diviziono žaidėjams piniginiai prizai neskiriami. 
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Vietos I vyrų divizionas Moterys Senjorai 
1 13% 10% 10% 
2 9% 7% 7% 
3 6% 5% 5% 
4 4% 3% 3% 
5 2% 2% 2% 
6 2% 2% 2% 
7 2%     
8 2%     
9 2%     

 
Apdovanojimai. Varžybų uždarymas (numatomas laikas ~ 18:30) 
 
 
 
LBF Valdybos pirmininkas       Robertas Samulis 
   


