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LIETUVOS NACIONALINĖ ATRANKA Į QUBICA AMF WORLD CUP 2020 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

Turnyro pavadinimas Lietuvos nacionalinė atranka į pasaulio taurės turnyrą  

Pirmoji turnyro diena 2020-03-07 

Paskutinioji turnyro diena 2020-03-15 

Organizatorius Lietuvos boulingo federacija 

Vykdytojas Klubas „Straikas plius“ 

Boulingo centras  “Strike House” boulingas ir biliardas  

Boulingo centro adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC „Mega“   

Turnyro komisaras Linas Sasnauskas  

Turnyro vyr. teisėjas Aidas Daniūnas (+370 676 09335) 

Registraciją vykdantis asmuo Aidas Daniūnas (+370 676 09335 ) 

Įskaitos Vyrų, Moterų. Privaloma LBF licencija. 

Reitingai Turnyrui pasibaigus atskirai skaičiuojami LBF 2019-2020 

metų sezono reitingai Vyrų A, Vyrų B, Moterų įskaitose – 

pagal užimtas vietas po II kvalifikacijos, Senjorų, Jaunių 

įskaitoms pagal I kvalifikacijos metu pasiektą rezultatą 

(numuštų kėglių skaičių, įvertinant LBF nustatytus 

handikapus) . 

Takelių paruošimas Prieš kiekvieną pirmo ir antro kvalifikacinių etapų užėjimą,  

prieš Atkrintamųjų susitikimų etapą prieš finalus. 

Informacija apie turnyrą www.lbf-bowling.lt 

Kitos interneto svetainės www.strikehouse.lt 
 

II. REGISTRACIJA 
 

Registracijos pradžia Po reglamento paskelbimo LBF internetinėje svetainėje 

Registracijos pabaiga 2020-03-15 

Registruotis el. paštu info@strikehouse.lt  

Registruotis telefonu +370 676 09335 (būtinas patvirtinimas el. paštu) 

Leistinas peržaidimų skaičius NERIBOJAMA 

Užėjimai skirti peržaidimams 

registracijos metu 
Visi užėjimai 

Užėjimai skirti tik peržaidimams Nėra   

Užėjimai žaidėjams iš kitų miestų 

registracijos metu 

Po 12 vietų 1, 3, 9 ir 14 užėjimuose, 8 vietos 2 ir 10 

užėjimuose. 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 - 

sudaromas „laukimo sąrašas“. Pirmenybę į atsilaisvinusias 

žaidimo vietas įgauna žaidėjas esantis aukščiau „laukimo 

sąraše“. Registracija galima tik į 4 nežaistus užėjimus.  

http://www.lbf-bowling.lt/
http://www.strikehouse.lt/
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III. MOKESČIAI 
 

Dalyvio mokestis 70 € 

Dalyvio mokestis šeimai (vienam 

asmeniui) 

60 € (taikoma tik tada jei abu šeimos atstovai nedalyvauja 

nacionalinėje atrankoje) 

Dalyvio mokestis Jauniams 70 € - jei dalyvauja nacionalinėje atrankoje, 20 € - jei 

dalyvauja tik LBČ reitinge. 

Mokestis ne LBF nariams 

Vienkartinė turnyro licencija 5 € ir turnyro reglamente 

numatyti startiniai bei peržaidimo mokesčiai (tačiau 

žaidėjas neturintis metinės LBF licencijos nedalyvauja 

nacionalinėję atrankoje). 

Peržaidimo mokestis 

Visiems  30 € 

Jauniai - 30 € (jei dalyvauja atrankoje), 10 € - jei 

nedalyvauja. 

Bauda už neatvykimą žaisti 20 € 

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 12 partijų (du kvalifikacinius užėjimus). Šiame turnyro etape 

peržaidimai neribojami. Įskaitomas aukštesnis pasiektas 12 partijų 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 II kvalifikacinį turnyro etapą patenka aukščiausius rezultatus pasiekę kiekvienos įskaitos žaidėjai 

(esant lygiam rezultatui aukštesnę vietą užima pasiekęs didesnį paskutinės, priešpaskutinės ir t.t. partijos 

rezultatą): 
 

Vyrų įskaita 16 

Moterų įskaita 8 
 

Senjorų ir Jaunių įskaitose LBČ reitinginio turnyro galutiniai rezultatai ir vietos, skiriami reitinginiai 

taškai bei prizai nustatomi po I kvalifikacijos etapo, t. y. pagal 12 kvalifikacinių partijų sumą, pritaikant 

jiems priklausančių HDCP. Prizininkams skiriami turnyro organizatorių numatyti daiktiniai bei 

piniginiai prizai (taurės, medaliai, raštai ir pan.). 
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Kvalifikaciniai užėjimai: 

Užėjimas Data Savaitės diena Laikas Vietų Pastabos 

1 2020-03-07 Šeštadienis 9:00 24 12 vietų iš kitų miestų 

2 2020-03-07 Šeštadienis 12:00 12 8 vietos iš kitų miestų 

3 2020-03-08 Sekmadienis 9:00 24 12 vietų iš kitų miestų 

4 2020-03-09 Pirmadienis 9:30 24 rezervinis 

4 2020-03-09 Pirmadienis 13:00 24 Nėra 

5 2020-03-09 Pirmadienis 16:30 24 Nėra 

6 2020-03-09 Pirmadienis 20:00 24 Nėra 

7 2020-03-10 Antradienis 10:30 24 Nėra 

8 2020-03-10 Antradienis 13:30 24 Nėra 

9 2020-03-11 Trečiadienis 9:00 24 12 vietų iš kitų miestų 

10 2020-03-11 Trečiadienis 12:00 12 8 vietos iš kitų miestų 

11 2020-03-12 Ketvirtadienis 14:30 24 Nėra 

12 2020-03-13 Penktadienis 10:00 24 Nėra 

13 2020-03-13 Penktadienis 13:00 24 Nėra 

      14 2020-03-14 Šeštadienis 9:00 24 12 vietų žaidėjams iš kitų miestų 

Priklausomai nuo boulingo centro užimtumo, vietų skaičius užėjimuose vykdytojų sprendimu gali būti 

koreguojamas. 

Turnyro vykdytojai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, gali keisti (didinti arba sumažinti) užėjimų 

skaičių. 

V. ANTRAS KVALIFIKACINIS ETAPAS (II KV.)

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

rezultatais.  

Sekmadienis 2020-03-15 Dalyviai 

9.00 – 11:30 1-16 Vyrai B; 1-8 Moterys

Į tolimesnius etapus patenka aukščiausius aštuoniolika partijų rezultatus pasiekę žaidėjai (esant 

lygiam rezultatui aukštesnę vietą užima pasiekęs didesnį paskutinės, priešpaskutinės ir t.t. partijos 

rezultatą): 

Vyrai 8 

Moterys 4 

VI. FINALINIS ETAPAS (Vyrų  ir Moterų įskaitoms ~12:00h)

Į FINALINĮ etapą patenka tik dalyvaujantys atrankoje žaidėjai (t.y. mokantys pilną startinį mokestį 

žaidėjai (šis punktas liečia Jaunius ir šeimas, kuriems yra nustatyti lengvatiniai mokesčiai dalyvaujant 

LBF Reitinginiuose turnyruose). Jei tarp patekusių į finalinį etapą žaidėjų yra nedalyvaujančių 

nacionalinėje pasaulio taurės atrankoje, visi žemesnes vietas užėmę žaidėjai persislenka per atitinkamą 

vietų skaičių t.y. į finalinį etapą patenka sekantis žaidėjas.  

Finaliniame etape žaidžiama iki dviejų pergalių  

Vyrų įskaitoje susitinka po II kvalifikacijos 1-8 vietas užėmę žaidėjai: 
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Ketvirtfinalis 

- 1 vieta su 8 vieta (A) 

- 2 vieta su 7 vieta (B) 

- 3 vieta su 6 vieta (C) 

- 4 vieta su 5 vieta (D) 

Pusfinalis 

A – D porų nugalėtojai 

B – C porų nugalėtojai 

Finalas. Pusfinalio porų nugalėtojai. 

Moterų įskaitoje susitinka: 

Pusfinalis 

- 1 vieta su 4 vieta 

- 2 vieta su 3 vieta 

Finalas. Pusfinalio porų nugalėtojos 

Ketvirtfinalyje ir pusfinalyje pralaimėję sportininkai galutinę vietą turnyrinėje lentelėje 

pasiskirsto pagal kvalifikacinio etapo 12 partijų sumos pasiektą rezultatą. 

Esant lygiam partijos rezultatui, partijos nugalėtojas nustatomas papildomu vienu metimu, jei lygu – 

antru metimu ir t.t. 
 

VIII. GALUTINIAI REZULTATAI IR VIETOS 
 

Galutiniai rezultatai, vietos ir skiriami reitinginiai taškai: 

 

Vyrų A, Vyrų B, Moterų įskaitų sportininkams pagal užimtas vietas po II kvalifikacijos.  

Jaunių ir Senjorų įskaitų sportininkams pagal I kvalifikacijos etapą (pridedant priklausantį handikapą).   
 

IX. PRIZINIS FONDAS 
 

Lietuvos nacionalinės pasaulio taurės atrankos nugalėtojai įgyja teisę atstovauti įgyja teisę atstovauti 

Lietuvos Respublikai QubicaAMF World Cup. Sportininkai, įgiję teisę dalyvauti QubicaAMF World 

Cup, iki einamų metų balandžio mėn. 15 dienos turi raštiškai informuoti LBF Prezidentą apie 

dalyvavimą/nedalyvavimą QubicaAMF World Cup. Nugalėtojui atsisakius atstovauti Lietuvai 

QubicaAMF World Cup, ši teisė perleidžiama antrą, trečią ir t. t. vietą AMF LNA užėmusiems 

sportininkams. LBF įsipareigoja padengti kelionės (transporto) išlaidas (tačiau ne daugiau 850 eur) į  

QubicaAMF World Cup.  

 

Turnyro dalyviai atskirose įskaitose apdovanojami pagal LBF valdybos nustatytas prizinio fondo 

sudarymo taisykles.   

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 trim pirmoms kiekvienos įskaitoms vietoms paskirstomas procentais nuo 

likusios sumos, atėmus konkrečiai numatytas sumas (Vyrų A, Vyrų B, Moterų ir Senjorų įskaitos 4-6 

vietos). Jei prizininkams procentais numatytos sumos gaunasi mažiau kaip įskaitos 4 vietos piniginis 

prizas, tai skiriama minimali suma, atitinkanti 4 vietos piniginiam prizui. Sumos apvalinamos 5 Eur 

ribose. 
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Vietos Vyrai A Vyrai B Moterys Senjorai 

1 15% 10% 10% 10% 

2 11% 7% 7% 7% 

3 8% 5% 5% 5% 

4 90 70 70 70 

5 70 60 60 60 

6 60 35 35 35 
 

 

 

 

Varžybų komisaras Linas Sasnauskas 
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