
 
 

 

LIETUVOS BOULINGO LYGA 

2020 - 2021 METŲ SEZONO A LYGOS REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

1. A lygoje 2020 -2021 m. sezone turi teisę dalyvauti šių klubų komandos: 

 

Klubo pavadinimas Komandų skaičius 

Asociacija boulingo akademija 1 

BK Apolonas 1 

Klaipėdos būrys 1 

Klaipėdos boulingo klubas 1 

Sportinio boulingo asociacija 1 

Straikas plius 1 

Žirmūnų boulingo sporto klubas 2 

 

2. Boulingo klubas, kuriam priklauso komanda, iki 2020-08-24 dienos (imtinai), el.paštu 

boulingolyga@gmail.com privalo pateikti sutikimą dalyvauti A lygoje. Vėliau pateikti sutikimai gali būti 

nepriimti. 

3. A lygos dalyvio mokestis, kuris yra 400 Eur (keturi šimtai eurų), privalo būti sumokėtas į 

Lietuvos boulingo federacijos atsiskaitomąją sąskaitą LT477300010002247185, AB Swedbank, ne vėliau 

kaip iki 2020-08-24. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas el.paštu boulingolyga@gmail.com privalo būti 

pateiktas kartu su sutikimu dalyvauti A lygoje. 

4. Tuo atveju, jei boulingo klubas vėluoja pateikti paraišką-sutikimą dalyvauti A lygoje ir be 

pateisinamų objektyvių priežasčių laiku nesumoka 3 punkte nustatyto  A Lygos dalyvio mokesčio ar turi kitų 

neįvykdytų finansinių įsipareigojimų LBF, LBF Valdybos sprendimu iš jo  gali būti atimta teisė dalyvauti A 

lygos varžybose. 

5. Nustatomi šie žaidėjų registracijos komandose laikotarpiai, kurie yra nemokami: 

a) pradinis iki 2020-09-05; 

b) papildomas nuo 2020-12-21 iki 2021-01-03. 

6. Legionieriaus mokestis yra 30 Eur. Šį mokestį, į LBF surenkamąją sąskaitą, Boulingo klubas, 

kuriam priklauso A lygos, komanda moka už kiekvieną į žaidėjų registracijos paraišką įtrauktą legionierių.  



Įtraukiant į žaidėjų registracijos paraišką legionierių, Boulingo klubas, kuriam priklauso A lygos 

komanda ar A lygos komandos kapitonas, el.p. boulingolyga@gmail.com privalo pateikti raštišką boulingo 

klubo, kuriam priklauso registruojamas legionierius, sutikimą ir pateikti dokumentą, patvirtinantį 

legionieriaus mokesčio sumokėjimą.  

7. Namų rungtynių mokestis – 10 Eur. Mokestis į LBF atsiskaitomąją sąskaitą mokamas po A 

Lygos kvalifikacinio etapo.  

8. Už namų rungtynių mokesčio sumokėjimą atsakingas Boulingo klubas, kuriam priklauso 

šeimininkų komanda. Namų rungtynių mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki LBL Finalinio etapo pabaigos. 

Iki nustatyto termino nesumokėjus namų rungtynių mokesčio, namų rungtynių mokesčio suma didinama du 

kartus ir ją Boulingo klubas turi sumokėti ne vėliau kaip iki 2021-06-30. Iki nustatyto termino pabaigos 

nesumokėjus padidinto namų rungtynių mokesčio,  Boulingo klubui gali būti neišmokami priklausantys 

sezono lygų finalinio etapo dalyvių iškovoti piniginiai prizai arba kito sezono LBL lygų dalyvio mokestis 

didinamas du kartus. 

9. A Lygos komandoms, patekusioms į LBL finalinį varžybų etapą, papildomų mokesčių nėra.  

10. Komandai, užėmusiai I-ą vietą B lygoje ir iškovojusiai teisę žaisti A lygoje atsisakius 

dalyvauti A Lygos varžybose, teisė žaisti  A lygoje, LBF sprendimu, gali būti perleista kitai B lygos praeito 

sezono finalinio ketverto komandai, kuri, sutikusi žaisti A lygoje, perima teisę tai daryti einamąjį sezoną 

nemokamai. 

11. Už susitarimą dėl namų rungtynių vykdymo su boulingo centru bei už salės/takelių nuomos 

apmokėjimą atsakingas Boulingo klubas, kuriam priklauso šeimininkų komanda arba pati šeimininkų 

komanda.  

12. Rungtynių teisėją privalo skirti komanda žaidžianti namų aikštėje. Teisėjas, pasibaigus 

rungtynėms, privalo kiek įmanoma operatyviau, bet ne vėliau kaip iki einamosios dienos 24:00, išsiųsti 

elektroniniu paštu boulingolyga@gmail.com užpildytus rezultatų vedimo lapus, bei perduoti visas pastabas ir 

nuobaudas, įrašytas į rungtynių protokolą. Nustatytu laiku nepateikus rezultatų, Boulingo klubui, kuriam 

atstovauja komanda, Lygos komisaro sprendimu gali būti skiriama 30 Eur bauda. 

 

II. A LYGOS VARŽYBŲ VYKDYMAS 

13. Rungtynių protokolą, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo takeliai, 

pirmas užpildo varžybų šeimininkų (namų komandos) kapitonas. 

14. Komandoje vienu metu žaidžia keturi žaidėjai, kurie suskirstomi į dvi poras (dvejetų 

principu).  Viename takelyje (A takelis) žaidžia šeimininkų komandos pora, kitame (B takelis)   - svečių 

komandos žaidėjų pora. Žaidžiama „Cross line” sistema. Ant vienos (bendros) takelių poros žaidžiančios 

žaidėjų poros kovoja dėl bendros (sumuojant abiejų vienos komandos žaidėjų pasiektus rezultatuspergalės 

partijoje.  

15. Po kiekvienos partijos žaidėjai pasikeičia takeliais pagal pridedamą žaidimo schemą (priedas 

Nr.1): 

15.1. po pirmos partijos takeliais tarpusavyje susikeičia tik namų komandos poros; 
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15.2. Po antros partijos takeliais keičiasi tik svečių komandos poros.  

16. Žaidėjų keitimai: 

16.1. keisti žaidėją atsarginiu žaidėju, komandos kapitonas gali po kiekvienos partijos; 

16.2. Sužaidus 3 partijas, abiejų komandų kapitonai turi teisę pakeisti prieš rungtynes sudarytas 

žaidimų poras, naudodami visus komandos žaidėjus; 

16.3.  Po 3 partijų, rungtynių protokolą, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo 

takeliai, pirma užpildo svečių komandos kapitonas. 

17. Rezultatų skaičiavimas:  

17.1. Už kiekvieną laimėtą partiją komandos pora gauna 2 (du) taškus;  

17.2. Partijai pasibaigus lygiosiomis kiekviena pora gauna po 1 (vienas) tašką; 

17.3. Komanda, partijoje numušusį didesnį bendrą  kėglių kiekį nei priešininkų komanda, gauna 

papildomus 2 (du) taškus, o esant lygiosioms, komandoms skiriama po 1 (vienas) papildomą tašką.  

18. Vienos partijos metu komandos kovoja dėl 6 taškų.  

19. Per rungtynes (5 partijas) daugiau kėglių numušusi komanda papildomai laimi 6 taškus (esant 

lygiosioms komandos pasidalina po 3 taškus).  

20. Viso rungtynių metu komandos kovoja dėl 36 taškų. 

 

III. FINALINIO ETAPO VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS 

21. Pirmą vietą po kvalifikacinio etapo užėmusi komanda turi teisę pasirinkti varžovą pusfinalyje 

iš komandų užėmusių 3 ir 4 vietą kvalifikaciniame etape. 2 vietą užėmusi komanda pusfinalyje susitiks su po 

pirmosios komandos pasirinkimo likusiu varžovu.  

22. Finalinio etapo (tiek pusfinalių, tiek varžybų dėl 3 vietos, tiek finalo atveju) takelių burtų 

traukime dalyvauja komandų, kvalifikaciniame etape užėmusių žemesnę vietą, kapitonai. 

23. Rungtynių protokolą, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo takeliai, pirmas 

užpildo žemesnę vietą po kvalifikacinio etapo užėmusios komandos kapitonas. 

24. Po trijų partijų, keičiant žaidėjų poras, pirmasis protokolą užpildo aukštesnę vietą po 

kvalifikacinio etapo užėmusios komandos kapitonas. 

  

IV. VARŽYBŲ GRAFIKAS 

25. Kvalifikacinis etapas - nuo 2020 m. rugsėjo 13 d. iki 2021 m balandžio 25 d. 

26. Finalinis etapas - 2021 m. gegužės 15 - 16 d. 

27. Pereinamosios rungtynės - 2021 m. gegužės 22-23 d.  

28. Jei LBL sezonas persikelia į vėlesnį laikotarpį, pereinamosios rungtynės privalo būti sužaistos ne 

vėliau kaip per savaitę po finalinio etapo pabaigos. Vienai iš komandų atsisakius dalyvauti pereinamosiose 

varžybose, pergalė užskaitoma antrai komandai.  

 

V. PRIZINIS FONDAS 

29. Komanda užėmusi A Lygoje pirmąją vietą apdovanojama 1300 Eur. 



30. Komanda užėmusi A Lygoje antrąją vietą apdovanojama 750 Eur. 

31. Komanda užėmusi A Lygoje trečiąją vietą apdovanojama 500 Eur. 

32. Komanda užėmusi A Lygoje ketvirtąją vietą apdovanojama 350 Eur. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Lygos Komisaras, pritariant LBF Valdybai, pasilieka teisę keisti reglamentą, varžybų grafiką 

bei rungtynių tvarkaraštį, komandoms pranešęs ne vėliau kaip 15 dienų iki varžybų pradžios. 

 

 

 

 

 

Lygos Komisaras        Tomas Čepulis  
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