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LIETUVOS BOULINGO LYGOS  

KOMISARAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DRAUSMINĖS PRIEMONĖS 

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. 20/01 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos boulingo lygos varžybų nuostatų (toliau – Nuostatai) 102 punktu ir  

siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos boulingo federacijos norminių dokumentų ir nustatytų taisyklių 

laikymąsi bei sklandų Lietuvos boulingo lygos varžybų organizavimą ir vykdymą, atsižvelgdamas į komandos 

„Judex spauda“ veiksmus dėl kurių nebuvo sužaistos Lietuvos boulingo B lygos varžybos tarp komandų 

„Judex spauda“ ir „Straikas +2“  bei varžybos tarp komandų „Judex spauda“ ir „Autogaranta“, įvertindamas 

visas objektyvias aplinkybes, o taip pat tai, jog: 

a) Komandos „Judex spauda“ prašymas (toliau - Prašymas) perkelti 2020-10-17 ir 2020-10-18 

varžybas buvo pateiktas  tik 2020-10-16  ir nebuvo suderintas su priešininkų komandomis (negautas minėtų 

komandų pritarimas nei žodine, nei rašytine forma); 

b) Prašyme nėra nurodyta data ir laikas, kada prašoma žaisti prašomas perkelti varžybas; 

c) Prašyme nukelti varžybas nėra nurodytos perkėlimo priežastys ir motyvai (tik prielaidos); 

d) Prašymas pateiktas netinkamomis komunikacijos priemonėmis ir forma: 

 

1. S k i r i u Lietuvos boulingo B lygos komandai „Judex spauda“ drausminę priemonę - įspėjimą. 

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos boulingo lygoje pasikartojus panašiam atvejui, t.y. bet kuriai 

komandai, savavališkai perkėlusiai varžybų datą, vietą ir/ar laiką, netvykusiai žaisti, nežaidusiai kalendoriuje 

numatytų, neatšauktų, neatidėtų ir/ar neperkeltų Lietuvos boulingo lygos varžybų, kurių perkėlimas nebus 

tinkamai suderintas ir įformintas (kaip tai numato Nuostatai): 

2.1.  vadovaujantis Nuostatų 16 punktu, neatvykusi į LBL rungtynes komanda gaus 0 (nulis) taškų, 

o priešininkų komanda gaus maksimalų taškų skaičių per rungtynes, t.y. 36 (trisdešimt šeši) taškus; 

2.2.  vadovaujantis Nuostatų 17 punktu – už  neatvykimą į LBL varžybas bus taikoma piniginė 150 

(vienas šimtas penkiasdešimt) Eur bauda.  

 

Lygos komisaras     Tomas Čepulis 
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