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LIETUVOS BOULINGO LYGOS (LBL) VARŽYBŲ NUOSTATAI 

I. SĄVOKOS. 

• Nuostatai – šie, Lietuvos boulingo lygos varžybų nuostatai. 

• Reglamentas – dokumentas, nustatantis konkretaus sezono ir konkrečių LBL varžybų vykdymo 

terminus ir kitas sąlygas. 

• LBF - Lietuvos Boulingo Federacija. 

• Lygos komisaras – asmuo, LBF Valdybos sprendimu, atsakingas už boulingo lygos varžybų 

organizavimą ir vykdymą bei vadovavimą LBL. 

•  Rungtynių teisėjas – asmuo, atsakingas už konkrečių LBL rungtynių vykdymą ir vadovaujantis 

joms. 

•  Nepriklausomas teisėjas – asmuo, LBL komisaro sprendimu paskirtas vadovauti LBL rungtynėms. 

• LBL varžybos – LBF organizuojamos ir jos pavedimu įgaliotų asmenų vykdomos klubinės 

komandinės boulingo varžybos – A lyga, B lyga ir C lyga. 

•  A lyga – LBF A lygos klubinės komandinės varžybos, kuriose dalyvauja nuostatuose numatyta 

tvarka įgijusių šią teisę klubų komandos. 

• B lyga – LBF B lygos klubinės komandinės varžybos, kuriose dalyvauja nuostatuose numatyta 

tvarka įgijusių šią teisę klubų komandos. 

•  C lyga – LBF C lygos klubinės komandinės varžybos, kuriose gali dalyvauti visos pareiškusių norą 

klubų komandos.  

• Klubas – LBF narys, veikiantis boulingo sporto srityje pagal savo įstatus. 

• Komanda – grupė sportininkų, dalyvaujančių LBL varžybose nuostatuose numatyta tvarka. Į 

komandos sudėtį įeina žaidėjai ir oficialūs asmenys. 

• Žaidėjas – komandos narys, įtrauktas į registracijos paraišką ir turintis teisę dalyvauti ir 

dalyvaujantis žaidime. 

• Atsarginis žaidėjas – komandos narys, įtrauktas į registracijos paraišką, turintis teisę, bet 

nedalyvaujantis žaidime. 



• Rungtynės – dviejų komandų susitikimas, siekiant nustatyti komandą nugalėtoją pagal šiuose 

nuostatuose ir konkrečios Lygos Reglamentę nustatytą tvarką. 

• Varžybų dalyviai – žaidžiantys komandų žaidėjai ir atsarginiai žaidėjai, paraiškose nurodyti 

komandų dalyvaujančių rungtynėse oficialūs asmenys, kiti LBL varžybose dalyvaujantys asmenys. 

•  Legionierius - komandos narys, nepriklausantis klubui kurio komandą atstovauja LBL varžybose. 

• Minimalūs techniniai reikalavimai – techniniai reikalavimai, kuriuos privalo atitikti boulingo 

centras, kuriame pageidaujama vykdyti LBL varžybas. 

• LBL dalyvių registras – Lygos komisaro vedamas ir LBF internetinėje svetainėje skelbiamas 

registras, kuriame skelbiamas visų LBL varžyboms registruotų žaidėjų sąrašas. 

• Drausminių nuobaudų registras - Lygos komisaro vedamas ir LBF internetinėje svetainėje 

skelbiamas registras, kuriame skelbiamas visų LBL varžybose skirtų drausminių nuobaudų sąrašas. 

• Namų aikštė – komandos registracijos paraiškoje nurodytas boulingo centras, atitinkantis 

minimalius techninius reikalavimus, kuriame vyksta namų varžybos. 

• Šeimininkai – komanda, žaidžianti savo namų aikštėje. 

•  Svečiai – komanda, žaidžianti ne savo namų aikštėje. 

• Komandos sirgaliai – asmuo arba grupė asmenų, esančių boulingo centre rungtynių metu ir 

palaikančių komandą. 

II. BENDROJI DALIS 

1. LBL varžybų tikslas – vystyti ir populiarinti boulingo sportą vykdant LBF tikslus. 

2. Šie nuostatai apibrėžia LBL varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, komandų formavimo tvarką, 

žaidėjų statusą ir jų perėjimo iš vieno komandos į kitą komandą tvarką, drausminių nuobaudų skyrimo 

tvarką, komercinių su LBL varžybomis susijusių teisių įgyvendinimo tvarką, taip pat reglamentuoja kitus su 

LBL varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius. 

3. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LBF Valdybai ir galioja iki jų pakeitimo. 

4. LBL varžyboms vadovauja Lygos komisaras, kurį skiria LBF Valdyba. 

5. Nuostatai yra sudaryti remiantis LBF įstatais bei kitais LBF teisės aktais.  

6. Kiekvienas LBF narys, nusprendęs ir/arba iškovojęs teisę turėti komandą LBL varžybose, pateikia Lygos 

komisarui oficialų sutikimą dalyvauti LBL varžybose. Šiame sutikime klubas privalo nurodyti klubo 

komandų kiekį, komandų pavadinimus, komandos kapitonus, įsipareigoti laikytis nuostatų, reglamento, 



Lygos komisaro sprendimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių LBL varžybas, LBF Valdybos nustatytų 

boulingo žaidimo taisyklių, o visus ginčus, susijusius su LBL varžybomis, spręsti nuostatuose nustatyta 

tvarka. LBF narys, nutaręs ir/arba savo sportiniais pasiekimais įgijęs teisę dalyvauti LBL varžybose, tačiau: 

6.1. nustatytu laiku nepateikęs Lygos komisarui oficialaus sutikimo dalyvauti atitinkamose LBL varžybose; 

6.2. pareiškęs nedalyvausiantis LBL varžybose; 

praranda galimybę dalyvauti LBL varžybose. 

7. LBL varžybose kiekvieną LBF narį gali atstovauti neribotas komandų skaičius. 

8. Rungtynių protokolo pirmą dalį, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo takeliai, prieš 

rungtynės pirmas užpildo varžybų šeimininkų (namų komandos) kapitonas. 

9. 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 rezultatus) pergalės partijoje.  

10. Po kiekvienos partijos žaidėjai pasikeičia takeliais: 

10.1. po pirmos partijos takeliais tarpusavyje susikeičia tik namų komandos poros; 

10.2. Po antros partijos takeliais keičiasi tik svečių komandos poros.  

11. Žaidėjų keitimai: 

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

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

poras, naudodami visus komandos žaidėjus; 

11.3.  Po 3 partijų skelbiama 5 minučių pertrauka, pildoma rungtynių protokolo antra dalis. Rungtynių 

protokolą, kuriame sudaromos varžybų poros ir parenkami žaidimo takeliai, pirmas užpildo svečių 

komandos kapitonas. 

 Namų komanda:  X (žaidėjai 1,2,3,4,5,6,7) 

 Svečių komanda: Y  (žaidėjai 1,2,3,4,5,6,7) 

       

Pirmasis rungtynių protokolą,  užpildo namų komandos kapitonas.  



Sudaromos dvi poros ir skiriami žaidimo takeliai. 
 
Antrasis rungtynių protokolą užpildo svečių komandos kapitonas. 
Sudaromos dvi poros ir skiriami žaidimo takeliai.  

  
1 takas 2 takas 3 takas 4 takas 

5 takas 
(atsarginis) 

1 partija 
X pora 1 Y pora 1 X pora 2 Y pora 2 Rezervas 
X1 Y1 X3 Y3 Y5,6,7 
X2 Y2 X4 Y4 X5,6,7 

  
     

2 partija 
Y pora 1 X pora 2 Y pora 2 X pora 1 Rezervas 
Y1 X3 Y3 X1 Y5,6,7 
Y2 X4 Y4 X2 X5,6,7 

  
     

3 partija 
X pora 2 Y pora 2 X pora 1 Y pora 1 Rezervas 
X3 Y3 X1 Y1 Y5,6,7 
X4 Y4 X2 Y2 X5,6,7 

       
• Porų žaidėjų keitimai atsarginiais žaidėjais galimi po kiekvienos partijos ir keitimų 

skaičius nėra ribojamas. 
       

Po trijų partijų daroma 5 min. pertrauka.  
 
Pertrauka – varžybų dalis ir jos metu galioja visos elgesio, etikos ir žaidimo taisyklės.  

 
Pertraukos metu komandų kapitonai gali daryti neribotą skaičių keitimų, t.y. sudaryti 
naujas poras naudodamiesi visais savo komandos žaidėjais.  
Pirmas rungtynių protokolą užpildo svečių komandos kapitonas. 
Sudaromos dvi poros ir skiriami žaidimo takeliai. 
 
Antrasis rungtynių protokolą užpildo namų komandos kapitonas. 
Sudaromos dvi poros ir skiriami žaidimo takeliai.  

4 partija 
X pora 1 Y pora 1 X pora 2 Y pora 2 Rezervas 
X1 Y1 X3 Y3 Y5,6,7 
X2 Y2 X4 Y4 X5,6,7 

  
     

5 partija 
Y pora 1 X pora 2 Y pora 2 X pora 1 Rezervas 
Y1 X3 Y3 X1 Y5,6,7 
Y2 X4 Y4 X2 X5,6,7 

 

12. Rezultatų skaičiavimas:  

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



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

12.3. 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.  

13. Vienos partijos metu komandos kovoja dėl 6 taškų.  

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

lygiosioms komandos pasidalina po 3 taškus).  

15. Viso rungtynių metu komandos kovoja dėl 36 taškų. 

16. Neatvykusi į rungtynes, diskvalifikuota arba atsisakiusi užbaigti rungtynes komanda gauna 0 (nulis) 

taškų, o priešininko komanda gauna maksimalų taškų skaičių per rungtynes, t.y. 36 (trisdešimt šeši) taškus.  

17. Neatvykus vienai iš komandų į LBL varžybas taikoma piniginė 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Eur 

bauda. Už baudos sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda. Bauda privalo būti 

sumokėta iki LBL sezono pabaigos.  

18. Nesumokėjus skirtos baudos, iš klubo (komandos, kuriai buvo skirta bauda), LBL komisaro sprendimu 

gali būti atimta teisė dalyvauti naujo sezono LBL varžybose (lygoje, kurioje komada turi teisę žaisti) arba 

startinis komandos mokestis Lygoje didinamas du kartus. Papildomų sankcijų skyrimas neatleidžia klubo 

nuo baudos sumokėjimo. 

19. Jei LBL varžybų kvalifikaciniame etape komandos surenka vienodą taškų kiekį, aukštesnę vietą 

turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): 

19.1. jei dvi komandos, tai tarpusavio rungtynėse surinktų taškų suma. Tuo atveju, jei abi komandos 

tarpusavio rungtynėse surenka vienodą taškų sumą, aukštesnę vietą užima didesnį to sezono LBL 

varžybose numuštų kėglių skaičių surinkusi komanda. 

19.2. jei daugiau nei dvi komandos, tai visų komandų, turinčių vienodą taškų skaičių, tarpusavio 

rungtynėse surinktų taškų suma, o jei taškų suma vienoda - tai didesnį to sezono LBL varžybose numuštų 

kėglių skaičių surinkusi komanda; 

19.3. burtai. 

20. Atkrintamosiose varžybose (B ir C lyga), komandoms, iškovojusioms po vieną pergalę, laimėtojas 

nustatomas pagal atkrintamosiose varžybose (eilės tvarka): 



20.1. bendrą surinktų taškų kiekį už laimėtas partijas; 

20.2. bendrą numuštų kėglių kiekį; 

20.3. didesnį komandos numuštų kėglių kiekį atkrintamųjų varžybų paskutinę, priešpaskutinę ir t.t. partiją; 

20.4. burtai. 

21. Finalinio etapo ir Pereinamųjų tarpusavio rungtynėse komandoms surinkus vienodą taškų kiekį, 

laimėtojas nustatomas pagal (eilės tvarka): 

21.1. bendrą numuštų kėglių kiekį; 

21.2. didesnį komandos numuštų kėglių kiekį paskutinę, priešpaskutinę ir t.t. partiją; 

21.3. burtai. 

22. LBL varžybose, komandai, pasitraukusiai iš jų nesužaidus kvalifikacinio etapo rungtynių, visų varžybų, 

vykusių su pasitraukusia komanda, rezultatai anuliuojami. Klubui, kurio komanda atsisakė tęsti varžybas 

kvalifikacinio, atrankinio ar finalinio etapo stadijoje - skiriama 300 EUR (trys šimtai eurų) bauda. Bauda 

turi būti sumokėta iki naujojo LBL sezono pabaigos.  

23. Klubui nesumokėjus baudos iki nustatyto termino, iš klubo (komandos, kuriai buvo skirta bauda), LBL 

komisaro sprendimu gali būti atimta teisė dalyvauti naujo sezono LBL varžybose (lygoje, kurioje komada 

turi teisę žaisti) arba startinis komandos mokestis Lygoje didinamas du kartus. Papildomų sankcijų 

skyrimas neatleidžia klubo nuo baudos sumokėjimo. 

24. Komandos iškovota vieta sekantį sezoną dalyvauti A(B) lygoje priklauso klubui, kuriam atstovavo 

komanda.  

25. Išskirtinais atvejais, A (B) lygos vieta gali būti perleista kitam klubui, jei didžioji komandos sudėties dalis 

sekantį sezoną lieka toje pačioje komandoje, tačiau keičia klubą. Šiam atvejui būtinos sąlygos: 

25.1. klubo, kuriam paskutiniame sezone atstovavo komanda ir kuriam pagal nuostatų 24 punktą priklauso 

vieta, raštiško sutikimo. 

25.2. komandos sudėtis išlieka ne mažiau kaip 50 procentų buvusios komandos, iškovojusios vietą A (B) 

lygoje; 

25.3. LBF Valdybos pritarimas del A (B) lygos vietos perleidimo kitam klubui. 



III. A LYGA 

26. A lygoje dalyvauja 8 (aštuonios) klubų komandos. 

27. Jei klubas, atsisako praeitam sezone iškovotos (kaip B lygos nugalėtojo) teisės turėti komandą (-as) A 

lygoje – atsilaisvinusi vieta, LBF Valdybos sprendimu, gali būti suteikta kitam klubui ir perleista kitai praeito 

sezono B lygos finalinio ketverto komandai, kuri, sutikinka žaisti A lygoje. 

28. Pagrindiniai A lygos vykdymo principai: 

28.1. A lygos kvalifikacinis etapas vyksta dviejų ratų sistema. Visos komandos žaidžia po 2 (dvi) rungtynes 

su kiekviena kita A lygoje dalyvaujančia komanda – vienas išvykoje ir vienas namų aikštėje. 

28.2.  Keturios, daugiausia taškų po kvalifikacinio etapo surinkusios komandos, patenka į finalinį etapą. 

28.3. Finalinis A lygos etapas vyksta LBF Valdybos sprendimu nustatytoje aikštėje. Finalinio etapo tepimo 

mašiną, diagramą, tepalus ir t.t. paskiria ir tvirtina LBF Valdyba arba asmuo, paskirtas LBF Valdybos ir 

atsakingas už LBF varžybų techninę sritį. 

28.4. A Lygos komanda, užėmusi pirmąją vietą kvalifikaciniame etape, pasirenka savo priešininką Finalinio 

etapo pusfinalio dvikovai. Pasirinkimas galimas tik iš trečią arba ketvirtą vietas po kvalifikacinio 

etapoužėmusių komandų. Kita pusfinalio pora susidaro iš komandos, užėmusios antrą vietą 

kvalifikaciniame etape ir komandos, kurios nepasirinko kvalifikacinio etapo lyderiai. Pusfinaliuose 

pralaimėjusios komandos žaidžia 1 (vienas) rungtynes dėl trečiosios vietos. 

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

dalyvauja komandų, kvalifikaciniame etape užėmusių žemesnę vietą, kapitonai. 

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

užpildo žemesnę vietą po kvalifikacinio etapo užėmusios komandos kapitonas. 

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

etapo užėmusios komandos kapitonas. 

28.8. Finale žaidžiamos 1 (vienos) rungtynės. Laimėjusi finalo rungtynes komanda tampa A lygos 

nugalėtoja. 

28.9. Dvikovoje dėl 3 vietos ir finale rungtynės vyksta iki kol viena iš komandų laimi keturias partijas. 

Paaiškėjus dvikovos nugalėtojui, rungtynės nebetęsiamos ir fiksuojamas tuo metu esantis rungtynių 

rezultatas. 



29. A lygos nugalėtojui įteikiama LBL sezono nugalėtojo taurė ir pereinamoji LBF taurė. A lygos 

komandoms, prizinių vietų laimėtojoms, įteikiami diplomai bei po 7 medalius. A lygos komandoms 

įteikiami reglamente numatyti prizai. Apdovanojimus įteikia LBF. 

30. Aštuntąją vietą užėmusi komanda praranda teisę dalyvauti ateinančio sezono A lygoje ir įgauna teisę 

dalyvauti ateinančio sezono B lygoje. 

31. Septintąją vietą užėmusi komanda žaidžia pereinamąsias rungtynes dėl teisės ateinančiame sezone 

žaisti A lygoje. Pereinamosios rungtynės žaidžiamos su antrąją vietą B lygoje iškovojusia komanda. 

32. Pereinamosios rungtynės vykdomos LBL komisaro nustatytu laiku, paskelbtu to sezono A lygos 

reglamente ir parinktoje neutralioje aikštėje. Pereinamųjų varžybų tepimo diagrama paskelbiama 

komandoms varžybų dieną. 

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

kaip per savaitę po finalinio etapo pabaigos, jei Lygos komisaras ar LBF Valdyba nenustato kitaip. Vienai iš 

komandų atsisakius dalyvauti pereinamosiose varžybose, pergalė užskaitoma antrai komandai. 

34. Galutinį A lygos tvarkaraštį ir reglamentą nustato Lygos komisaras. Reglamentas paskelbiamas prieš 

prasidedant komandų registracijai. Kvalifikacinio etapo pilnas tvarkaraštis privalo būti paskelbtas ne vėliau 

kaip per mėnesį nuo komandų registracijos pabaigos. 

35. Klubas, atsisakęs teisės turėti komandą (-as) A lygoje, praranda teisę kitame sezone dalyvauti A lygoje, 

bet neįgauna teisės dalyvauti B lygoje, jei šioje lygoje neatsilaisvina vieta. 

IV. B LYGA 

36. B lygoje dalyvauja ne daugiau kaip 16 (šešiolika) komandų. 

37. Pagrindiniai B lygos vykdymo principai: 

37.1. B lygoje teisę dalyvauti turi tiek vieno klubo komandų, kiek jų atstovavo klubui praėjusio sezono B 

lygoje, išskyrus šiuos atvejus:  

37.1.1. klubo atstovaujamų komandų skaičius sumažėja tiek, kiek šio klubo atstovaujamų komandų 

praėjusiame sezone prarado teisę dalyvauti B lygoje; 

37.1.2. klubo atstovaujamų komandų kitame sezone skaičius sumažėja tiek, kiek šio klubo atstovaujamų 

komandų praėjusiame sezone iškovojo teisę žaisti A lygoje; 



37.1.3. klubo atstovaujamų komandų kitame sezone skaičius padidėja tiek, kiek šio klubo atstovaujamų 

komandų praėjusiame sezone iškovojo teisę žaisti B lygoje. 

37.2. Tuo atveju, jei klubas dėl kokių nors priežasčių nepateikia sutikimo dalyvauti vienos ar daugiau 

turinčių teisę klubo komandų, šios vietos laikomos laisvomis ir atitenka atitinkamai trečią, ketvirtą ir t.t. 

vietas C lygoje praėjusiame sezone užėmusioms komandoms. 

37.3. B lygos kvalifikacinis etapas vykdomas dviejuose pogrupiuose (Rytų ir Vakarų) dviejų ratų sistema. 

Visos komandos žaidžia po 2 (dvi) rungtynes su kiekviena tam pačiam pogrupiui priklausančia komanda – 

vienas išvykoje ir vienas namų aikštėje. 

37.4. Pogrupiuose gali būti skirtingas komandų skaičius, jei bendras B lygos dalyvaujančių komandų 

skaičius nelyginis. 

37.5. Pogrupiai sudaromi Lygos komisaro sprendimu, kuris turi būti pagrįstas geografiniu ir logiškumo 

principu ir negali būti užprotestuotas. 

37.6. Pirmas keturias vietas pogrupiuose po atrankinio etapo užėmusios komandos patenka į 

atkrintamąsias rungtynes. 

37.7. Atkrintamosiose varžybose susitinka: 

- Pirmoji dvikova - Rytų pogrupio 1 (pirma) vieta – Vakarų pogrupio 4 (ketvirta) vieta; 

- Antroji dvikova – Rytų pogrupio 2 (antra) vieta – Vakarų pogrupio 3 (trečia) vieta; 

- Trečioji dvikova - Rytų pogrupio 3 (trečia) vieta – Vakarų pogrupio 2 (antra) vieta; 

- Ketvirtoji dvikova - Rytų pogrupio 4 (ketvirta) vieta – Vakarų pogrupio 1 (pirma) vieta. 

37.8.  Atkrintamosiose varžybose komandos žaidžia po dvejas tarpusavio rungtynes – po vienas kiekvienos 

komandos namų aikštėje. Pirmosios atkrintamųjų varžybų rungtynės vykdomos komandos, kuri 

atrankiniame etape užėmė žemesnę vietą pogrupyje, namų aikštėje. 

37.9. Komandos laimėjusios atkrintamąsias varžybas patenka į B lygos finalinį etapą. 

37.10. Finalinis B lygos etapas vyksta Valdybos sprendimu nustatytoje aikštėje Finalinio etapo tepimo 

mašiną, diagramą, tepalus ir t.t. paskiria ir tvirtina LBF Valdyba arba asmuo, paskirtas LBF Valdybos ir 

atsakingas už LBF varžybų techninę sritį.  



37.11.  Pusfinaliuose susitinka pirmosios ir trečiosios, bei antrosios ir ketvirtosios dvikovų nugalėtojai. 

37.12. Pusfinaliuose žaidžiamos 1 (vienos) rungtynės. Pusfinalių laimėtojai patenka į finalą. 

37.13. Pusfinaliuose pralaimėjusios komandos žaidžia 1 (vienas) rungtynes dėl trečiosios vietos. 

37.14. Finale žaidžiamos 1 (vienos) rungtynės. Laimėjusi finalo rungtynes komanda tampa B lygos 

nugalėtoja. 

37.15. Dvikovoje dėl 3 vietos ir finale rungtynės vyksta iki kol viena iš komandų laimi keturias partijas. 

Paaiškėjus dvikovos nugalėtojui, rungtynės nebetęsiamos ir fiksuojamas tuo metu esantis rungtynių 

rezultatas. 

38. B lygos komandoms, prizinių vietų laimėtojoms, įteikiami diplomai bei po 7 medalius. B lygos 

komandos, prizininkės, apdovanojamos reglamente numatytais prizais. Apdovanojimus įteikia LBF. 

39. B lygos nugalėtojas įgyja teisę žaisti ateinančio sezono A lygoje. 

40. B lygos antros vietos laimėtojas žaidžia 1 (vienas) pereinamąsias rungtynes su septintąją vietą A lygoje 

užėmusia komanda, dėl teisės žaisti ateinančio sezono A lygoje.  

41. B lygos komandos, po kvalifikacinio etapo pogrupiuose užėmusios paskutines dvi (7 ir 8) vietas, 

praranda teisę alyvauti ateinančio sezono B lygoje. Jei pogrupis buvo suformuotas iš mažiau kaip aštuonių 

komandų, tai ateinančiame sezone atitinkamai mažiau komandų praranda teisę kitą sezoną dalyvauti B 

lygoje. 

42. Galutinį B lygos tvarkaraštį ir reglamentą nustato Lygos komisaras. Reglamentas privalo būti paskelbtas 

prieš prasidedant komandų registracijai. Kvalifikacinio etapo pilnas tvarkaraštis privalo būti paskelbtas ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo komandų registracijos pabaigos. 

IV. C LYGA 

43. C lygoje gali dalyvauti klubų komandos pareiškusios atitinkamus sutikimus. 

44. Jei C lygoje bendras užsiregistravusių komandų skaičius yra 9 (devynios) ar mažiau, tai: 

44.1. Kvalifikacinis etapas vyksta dviejų ratų sistema. Visos komandos žaidžia po 2 (dvi) rungtynes su 

kiekviena kita C lygoje dalyvaujančia komanda – vienas išvykoje ir vienas namų aikštėje. 

44.2. Keturios, daugiausia taškų po kvalifikacinio etapo surinkusios, komandos patenka į finalinį etapą. 

45. Jei C lygoje bendras užsiregistravusių komandų skaičius yra daugiau nei 9 (devynios), tai: 



45.1. Komandos suskirstomos į pogrupius, kurie sudaromi Lygos komisaro sprendimu, kuris turi būti 

pagrįstas geografiniu ir logiškumo principu ar kitais pagrįstais kriterijais ir negali būti užprotestuotas. 

45.2. C lygos kvalifikacinis etapas vykdomas dviejuose pogrupiuose (Rytų ir Vakarų) dviejų ratų sistema. 

45.3. Visos komandos žaidžia po 2 (dvi) rungtynes su kiekviena tam pačiam pogrupiui priklausančia 

komanda – vienas išvykoje ir vienas namų aikštėje. 

45.4. Pogrupiuose gali būti skirtingas komandų skaičius, jei bendras C lygos dalyvaujančių komandų 

skaičius yra nelyginis. 

45.5.  Pirmas keturias vietas pogrupiuose po atrankinio etapo užėmusios komandos patenka į 

atkrintamąsias rungtynes. 

45.6.  Atkrintamosiose varžybose susitinka: 

- Pirmoji dvikova - Rytų pogrupio 1 (pirma) vieta – Vakarų pogrupio 4 (ketvirta) vieta; 

- Antroji dvikova – Rytų pogrupio 2 (antra) vieta – Vakarų pogrupio 3 (trečia) vieta; 

- Trečioji dvikova - Rytų pogrupio 3 (trečia) vieta – Vakarų pogrupio 2 (antra) vieta; 

- Ketvirtoji dvikova - Rytų pogrupio 4 (ketvirta) vieta – Vakarų pogrupio 1 (pirma) vieta. 

45.7.  Atkrintamosiose varžybose komandos žaidžia po dvejas tarpusavio rungtynes – po vienas kiekvienos 

komandos namų aikštėje. Pirmosios atkrintamųjų varžybų rungtynės vykdomos komandos, kuri 

atrankiniame etape užėmė žemesnę vietą pogrupyje, namų aikštėje. 

45.8. Komandos laimėjusios atkrintamąsias varžybas patenka į C lygos finalinį etapą. 

45.9. Finalinis C lygos etapas vyksta Valdybos sprendimu nustatytoje aikštėje Finalinio etapo tepimo 

mašiną, diagramą, tepalus ir t.t. paskiria ir tvirtina LBF Valdyba arba asmuo, paskirtas LBF Valdybos ir 

atsakingas už LBF varžybų techninę sritį. 

45.10. Pusfinaliuose susitinka pirmosios ir trečiosios, bei antrosios ir ketvirtosios dvikovų nugalėtojai. 

45.11. Pusfinaliuose žaidžiamos 1 (vienos) rungtynės. Pusfinalių laimėtojai patenka į finalą. 

45.12. Pusfinaliuose pralaimėjusios komandos žaidžia 1 (vienas) rungtynes dėl trečiosios vietos. 



45.13. Finale žaidžiamos 1 (vienos) rungtynės. Laimėjusi finalo rungtynes komanda tampa C lygos 

nugalėtoja. 

46.  Lietuvos boulingo C Lygos komandos, patekusios į LBL finalinį etapą, įgyja teisę žaisti ateinančio sezono 

B lygoje. 

47. C lygos komandoms, prizinių vietų laimėtojoms, įteikiami diplomai bei po 7 medalius. C lygos 

komandos, prizininkės, apdovanojamos reglamente numatytais prizais. Apdovanojimus įteikia LBF.  

48. Galutinį C lygos tvarkaraštį ir reglamentą pasibaigus komandų registracijai nustato Lygos komisaras. 

49. Galutinis turnyro reglamentas privalo būti paskelbtas ne vėliau nei dvi savaitės po registracijos 

pabaigos. 

50. Galutinį C lygos tvarkaraštį nustato Lygos komisaras, kuris privalo būti paskelbtas ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų nuo komandų registracijos pabaigos. 

V. KOMANDOS 

51. LBL varžyboms registruojama klubo komanda Lygos komisarui pateikia atitinkamos formos žaidėjų 

registracijos paraišką. Už žaidėjų registracijos paraiškos pateikimą atsakingas klubas, kurį atstovauja 

komanda.  

52. Komandos žaidėjai rungtynių metu privalo vilkėti vienodą ir tvarkingą sportinę aprangą: 

52.1. Vyrai - vienodos spalvos ir tipo marškinėliai, bei tvarkingos vienspalvės kelnės. Draudžiamos 

laisvalaikio stiliaus kelnės (džinsai, šortai, treninginės kelnės ir pan.). 

52.2. Moterys - vienodos spalvos ir tipo marškinėliai, bei tvarkingos kelnės, sijonai arba šortai. 

Draudžiamos laisvalaikio stiliaus kelnės (džinsai, treninginės kelnės ir pan.). 

53. Už komandos pasiruošimą varžyboms, žaidėjų registraciją, komandai nustatytų mokesčių sumokėjimą 

atsakingas klubas, kurio vardu pateikta paraiška dėl komandos dalyvavimo LBL. 

54. A Lygoje dalyvaujanti komanda į žaidėjų registracijos paraišką gali įtraukti ne daugiau kaip 7 (septynis) 

žaidėjus. 

55. B Lygoje dalyvaujanti komanda į žaidėjų registracijos paraišką gali įtraukti ne daugiau kaip 7 (septynis) 

žaidėjus. 



56. C Lygoje dalyvaujanti komanda į žaidėjų registracijos paraišką gali įtraukti ne daugiau kaip 7 (septynis) 

žaidėjus. 

57. LBL varžybose žaidėjų legionierių skaičius neribojamas, tačiau rungtynėse komandos sudėtyje vienu 

metu gali žaisti ne daugiau kaip 2 (du) legionieriai. 

58. Legionierius gali būti įtrauktas į žaidėjų registracijos paraišką tik tuo atveju, jei turi raštišką savo klubo 

sutikimą. Sutikimas privalo būti pridėtas prie komandos registracijos paraiškos. 

59. Komandos sudėtyje gali būti oficialūs asmenys – komandos vadovas ir treneris. 

VI. ŽAIDĖJAI 

60. Komandose turi teisę žaisti tik į žaidėjų registracijos paraiškas įtraukti žaidėjai. 

61. Žaidėjas vienu metu gali būti registruojamas tik vienoje LBL varžybų komandoje. 

62. LBL varžybose turi teisę dalyvauti tik galiojančias LBF licencijas turintys asmenys. 

63. Žaidėjas, neturintis LBF licencijos netraukiamas į LBL žaidėjų sąrašą ir negali dalyvauti LBL varžybose.   

64. Už žaidėjo elgesį LBL varžybų metu atsako: pats žaidėjas, komanda, kuriai žaidėjas atstovauja ir klubas, 

kuriam atstovauja komanda. 

VII. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS, JO KEITIMAS 

65. LBL varžybos vyksta pagal LBL komisaro sudarytą tvarkaraštį, kuris skelbiamas oficialioje LBF 

svetainėje. 

66.  LBL komisaro sprendimu, tvarkaraštis gali būti keičiamas, įspėjus suinteresuotas komandas ne mažiau 

kaip 10 kalendorinių dienų prieš paskelbtą rungtynių pradžią. 

67. Prieš sezono pradžią sudarytas preliminarus varžybų tvarkaraštis turi būti išsiųstas varžybose 

pareiškusių norą dalyvauti komandų kapitonams savaitę prieš oficialų paskelbimą. Komisaras privalo 

reaguoti į pareikštus komandų prašymus bei pageidavimus ir, esant galimybei, atlikti pakeitimus prieš 

paskelbiant galutinį tvarkarštį LBF internetinėje svetainėje. 

68. Paskelbus oficialų LBL tvarkaraštį, Rungtynių data ir /ar laikas, o taip namų aikštė gali būti keičiami: 

68.1. Jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo komandų, nėra galimybės pravesti varžybų numatytoje 

vietoje ir laiku, LBL komisaro sprendimu, suderinus su komandomis, varžybos gali būti nukeltos į 

ankstensnį ar vėlesnį, nei tvarkaraštyje numatytą, laiką. Varžybos negali būti perkeliamos iš vieno varžybų 

rato ir kitą. 



68.2. abipusiu komandų sutarimu bei LBL komisarui pritarus, varžybos, kurios oficialiame tvarkaraštyje 

numatytos iki balandžio mėn. 01 dienos, gali būti perkeltos rato ribose į ankstesnį ar vėlesnį nei numatyta  

tvarkaraštyje laiką. Komandų kapitonai LBL komisarą apie rungtynių perkėlimą privalo informuoti 

elektroniniu laišku arba pateikti pasirašytą prašymą dėl rungtynių perkėlimo. Privaloma nurodyti 

tvarkaraštyje numatytą ir perkeliamą datą, laiką bei įvardinti rungtynių perkėlimo priežastis. Varžybos 

tvarkaraštyje numatytos po balandžio 1 d. gali būti perkeltos tik į ankstesnę datą.  

68.3. LBL komisaras, patenkinęs komandų prašymą, pakeitimus atžymi oficialioje LBF svetainėje bei 

“Naujienų” skiltyje paskelbia pranešimą apie perkeliamas rungtynes. 

69. Savavališkai, be LBL komisaro žinios ir pakeitimų patvirtinimo sužaistos rungtynės neužskaitomos, jų 

rezultatai nefiksuojami. 

VIII. REGISTRACIJA LBL VARŽYBOMS 

70. Komandos registravimo terminus ir tvarką nustato A, B ir C lygų reglamentai. 

71. Visų komandų registracija vyksta LBL Reglamentuose nurodytu būdu. Registruodamas komandą LBL 

varžyboms klubas privalo: 

71.1. sumokėti reglamente nustatytą LBL varžybų dalyvio mokestį; 

71.2. pranešti komandos pavadinimą, komandos kapitono vardą ir pavardę, bei jo kontaktus; 

71.3. pateikti žaidėjų registracijos LBL varžyboms paraišką; 

71.4. nurodyti boulingo centrą, atitinkantį minimalius techninius reikalavimus, kuriame bus vykdomos 

namų aikštelės rungtynės. Prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų rungtynių vykdymą namų aikštelėje. 

71.5. Patvirtinti komandos įsipareigojimus laikytis: nuostatų, reglamento, taisyklių, bei Lygos komisaro 

sprendimų. 

72. Nustatytu laiku nepateikus reikalingų registracijos dokumentų / formų, klubui kuriam atstovauja 

komanda, Lygos komisaro sprendimu gali būti skiriama bauda iki 30 (trisdešimt) Eur. 

IX. RUNGTYNIŲ EIGA 

73. Komandos privalo užpildyti rungtynių protokolą. Rungtynių protokolą, kuriame sudaromos varžybų 

poros ir parenkami žaidimo takeliai, pirmas užpildo varžybų šeimininkų (namų komandos) kapitonas.  



74. Protokole komanda gali įrašyti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus. 

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

pirma užpildo svečių komandos kapitonas. 

76. Šeimininkų komanda turi užpildyti protokolą ne vėliau kaip 15 (penkiolika) minučių iki nustatytos 

rungtynių pradžios. Svečių komanda turi užpildyti protokolą ne vėliau nei 10 (dešimt) minučių iki 

nustatytos rungtynių pradžios. 

77. Į rungtynių protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse. Komandai, pažeidusiai šį punktą 

diskvalifikuojama iš rungtynių. 

78. Rungtynės vykdomos Lygos reglamente nustatytomis sąlygomis ir pradedamos tvarkaraštyje numatytu 

laiku. 

79. Komandai laiku neatvykus į rungtynes (vėluojant) užskaitomas neatvykimas į varžybas. Rungtynių 

teisėjas, suderinęs su boulingo centru ir priešininkais turi teisę nukelti rungtynių pradžią ne daugiau kaip 

30 minučių. 

80. Pavėlavusiai komandai, LBL komisaro sprendimu, gali būti taikomos drausminės nuobaudos. 

81.  Rungtynes komanda gali žaisti nepilnos sudėties, jei iki pilnos sudėties trūksta ne daugiau kaip vieno 

žaidėjo.  

82. Apšilimui žaidėjams skiriamos 10 (dešimt) minučių. Abiejų komandų atsarginių žaidėjų apšilimui, esant 

galimybei, skiriamas vienas takelis. Nepriklausomai nuo atsarginių žaidėjų skaičiaus, kiekvienai komandai 

skiriamas vienodas apšilimo laikas, t.y. apšilimo takelyje suformuojamos dvi eilutės, po vieną kiekvienai iš 

komandų. 

83. Dėl techninių priežasčių nesant galimybių vykdyti rungtynes viename iš takelių, žaidimas perkeliamas 

ant atsarginiams žaidėjams skirto arba rezervinio paruošto takelio. 

84. Žaidėjų keitimų atsarginiais žaidėjais skaičius neribojamas. Žaidėjai gali būti keičiami pasibaigus 

apšilimui arba kuriai nors rungtynių partijai. Apie keitimą, prieš jį įvykdant, komandos kapitonas privalo 

pranešti rungtynių teisėjui. Žaidėjo keitimas nesibaigus partijai galimas tik atskiru rungtynių teisėjo 

sprendimu, jei žaidėjas negali tęsti varžybų dėl sveikatos būklės. Tokiu atveju partijos rezultatas įskaitomas 

pakeistam žaidėjui. 



85. Kiekvienas žaidėjas, rungtynių metu turi teisę pildyti žaidimo kortelę. Po rungtynių ši žaidimo kortelė 

su žaidėjo parašu turi būti perduota rungtynių teisėjui. Už teisingą žaidimo kortelių pildymą ir perdavimą 

rungtynių teisėjui atsakingas komandos kapitonas. Nepridavus žaidėjo kortelių, komanda praranda teisę 

užprotestuoti rungtynių rezultatą. 

86. Kiekvienoje sužaistoje partijoje skiriami papildomi taškai (Handycap): 

Senjorams: 

• +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 60-69 metus; 

•  +10 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 70 ir daugiau metų; 

• Jauniams: 

- +12 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems mažiau nei 11 metų; 

- +7 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 11-13 metų; 

-  +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 14-16 metų. 

• Moteriškos lyties sportininkėms skiriami papildomi +8 taškai. 

87. Papildomi taškai sportininkams skaičiuojami ir priskiriami pagal esamą amžių sezono pradžioje 

rugpjūčio 31 dienai. Papildomi taškai išlieka nekintami viso sezono metu. 

X. INFRASTRUKTŪRA 

88. Už susitarimą su boulingo centru dėl rungtynių vykdymo bei salės nuomos apmokėjimą atsakinga 

šeimininkų komanda. 

89. Už rungtynių mokesčio sumokėjimą atsakingas klubas, kurį atstovauja komanda. Rungtynių mokesčių 

dydis nustatomas Reglamente. 

90. Boulingo centras, kuriame pageidaujama vykdyti LBL varžybas, turi atitikti minimalius techninius 

reikalavimus. LBL komisaro sprendimu, pateikiant argumentuotus motyvus, boulingo centre gali būti 

uždrausta vykdyti LBL varžybas. 

91. Komanda - aikštės šeimininkė, kartu su boulingo centro administracija privalo: 

91.1. Paruošti ir užtikrinti 5 (penkis) takelius viso varžybų laikotarpiu. Takeliai turi būti paruošti likus 15 

min ikitvarkaraštyje numatytos rungtynių pradžios. Išimtinais atvejais, nesant techninėm galimybėm, 

„apšilimo“ takas gali būti neskirtas. 

91.2. Palaikyti tvarką ir saugumą boulingo centre varžybų metu; 



91.3. Užtikrinti tinkamą boulingo takelių paruošimą ir priežiūrą varžybų metu; 

91.4. Užtikrinti vienodą tepimo diagramą ir tepalo rūšį vienam LBL varžybų ratui. Tepimo diagrama privalo 

būti pateikta Lygos komisarui ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki prasidedant 

pirmoms komandos namų aikštės rungtynėms. 

91.5.  Paskirti asmenį, atliksiantį teisėjo pareigas rungtynių metu. Teisėju negali būti asmuo, esantis bet 

kurios iš rungtynėse dalyvaujančių komandų žaidėjų registracijos paraiškoje, o taip pat boulingo centro 

operatorius, tuo metu dirbantis savo tiesioginį darbą. 

XI. PROTESTAI 

92. Protestai teikiami LBL komisarui siekiant anuliuoti rungtynių rezultatą, peržaisti rungtynes arba kitaip 

pakeisti protokole nustatytą rungtynių baigtį.  

93. Komanda, pageidaujanti teikti protestą, privalo apie tai įspėti rungtynių teisėją ir varžovų komandos 

kapitoną. 

94. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po rungtynių privalo būti įrašyti varžybų protokole. 

95. Protestus nagrinėja Lygos komisaras, o esant porekiui – LBF Valdyba. Komisaro sprendimai yra 

galutiniai ir neskundžiami, išskyrus atvejus, jei LBF Valdyba, protokoliniu nutarimu, nusprendžia kitaip. 

96.  Komandos kapitonas (arba jo įgaliotas atstovas) išsamų motyvuotą protestą privalo raštiškai el. paštu 

boulingolyga@gmail.com pateikti Lygos komisarui per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos. 

97. Protesto mokestis yra 30 Eur. Protestas nagrinėjamas tik sumokėjus protesto mokestį. Jeigu protestas 

nenagrinėjamas, protesto mokestis yra grąžinamas protesto pateikėjui. 

98. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų, neturėjusių įtakos rungtynių 

baigčiai. 

XII. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 

99. Šiame straipsnyje nurodytos taisyklės nustato drausminių nuobaudų skyrimą konkrečiais atvejais už 

nuostatų, reglamento bei kitų taisyklių susijusių su LBL varžybomis pažeidimus. 

100. Drausmines nuobaudas turi teisę skirti Lygos komisaras ir rungtynių teisėjas. 

101. LBL varžybų drausminės taisyklės skirtos padėti įgyvendinti LBL varžybų nuostatus ir reglamentą. 
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102. Komandų ar klubų atžvilgiu gali būti taikomos drausminės priemonės - įspėjimas, piniginė bauda, 

rungtynių rezultato anuliavimas, rungtynių peržaidimas, rungtynių paskelbimas pralaimėtomis, boulingo 

centro diskvalifikacija, komandos diskvalifikavimas iš tolimesnių varžybų. 

103. Fizinių asmenų, žaidėjų atžvilgiu gali būti taikomos drausminės priemonės - įspėjimas, diskvalifikacija, 

piniginė bauda. 

104. Už vieną pažeidimą tose pačiose rungtynėse tam pačiam žaidėjui gali būti taikoma daugiau kaip viena 

drausminė priemonė. 

105. Lygos komisaras nagrinėja ir skiria drausmines nuobaudas remdamasis rungtynių protokolais, 

rungtynių teisėjų ataskaitomis, nuostatais ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais ginčų 

sprendimą. 

106. Lygos komisaras veda Drausminių nuobaudų registrą, kurį skelbia LBF internetinėje svetainėje. 

107. Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos: 

107.1. Diskvalifikacija vienerioms rungtynėms arba tam tikram laikotarpiui už: 

107.1.1. antrą įspėjimą tų pačių rungtynių metu (drausminių nuobaudų registre fiksuojama raudona 

kortelė); 

107.1.2. pakartotinus ginčus su teisėju dėl jo priimtų sprendimų (raudona kortelė); 

107.1.3. netinkamą elgesį (raudona kortelė); 

107.1.4. žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių varžybų dalyvių įžeidimą (raudona kortelė); 

107.1.5. kitokį nesportinį elgesį (raudona kortelė). 

107.2. Diskvalifikacija dvejoms rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už: 

107.2.1. teisėjo įžeidimą; 

107.2.2. už lengvą fizinės jėgos panaudojimą (rankos ir/ar kojos mosto imitaciją, žodinį grasinimą 

asmeniui) be pasekmių. 

107.3. Diskvalifikacija 3 (trejoms) rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už žaidėjų arba kitų varžybų 

dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) neturėjusį rimtų pasekmių. 



107.4. Diskvalifikacija 5 (penkerioms) rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už žaidėjų arba kitų 

varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) turėjusį pasekmių. 

107.5. Diskvalifikacija 10 (dešimčiai) rungtynių arba nustatytam laikotarpiui už teisėjo užsipuolimą (fizinės 

jėgos panaudojimą) turėjusį rimtų pasekmių. 

108. Žaidėjui, pereinant į kitą komandą, įspėjimai ir pašalinimai lieka galioti. Pašalinimai, gauti sezono 

metu, perkeliami į sekantį sezoną. 

109. Klubams, komandoms drausminės priemonės gali būti taikomos jei: 

109.1.  komanda, jos nariai, oficialūs asmenys elgiasi ypatingai nesportiškai; 

109.2.  komanda, jos nariai, oficialūs asmenys net po keleto teisėjo paskirtų individualių drausminių 

sankcijų toliau elgiasi netinkamai. 

109.3. komandos sirgaliai elgiasi neetiškai, trukdo rungtynių eigai, įžeidinėja priešininkus. 

110.  Klubams, komandoms gali būti taikomos šios drausminės nuobaudos: 

110.1.  įspėjimas; 

110.2. piniginė bauda; 

110.3. rungtynių rezultato anuliavimas; 

110.4.  rungtynių peržaidimas; 

110.5. rungtynių paskelbimas pralaimėtomis; 

110.6.  namų aikštės diskvalifikacija; 

110.7. diskvalifikavimas iš tolimesnių varžybų. 

111. Žaidėjas ir/arba komanda, kuriems pritaikyta bent viena iš šiame skyriuje nurodytų drausminių 

nuobaudų, praranda teisę atgauti sumokėtą LBL varžybų dalyvavimo ar rungtynių mokestį. 

XIII. ŽAIDĖJŲ STATUSO IR PERĖJIMŲ IŠ VIENOS KOMANDOS Į KITĄ TAISYKLĖS 

112. Asmenys, dalyvaujantys LBL varžybose, turi būti registruojami LBL varžybų dalyvių registre. Už 

registro vedimą ir kontrolę atsako Lygos komisaras. 



113. Lygų Reglamente turi būti nustatyti minimaliai du žaidėjų registravimo periodai, kurių metu žaidėjai 

gali būti registruojami komandose. 

114. Žaidėjas, nesužaidęs už komandą nė vienos partijos kvalifikaciniame etape, neturi teisės žaisti 

komandoje A lygos finaliniame etape, B lygos atrankiniame ir finaliniame etapuose, C lygos atrankiniame 

ir finaliniame etape. 

115. Žaidėjęs, sužaidęs mažiau kaip pusę kvalifikacinio etapo varžybų, praranda teisę būti renkamas 

geriausiu lygos žaidėju. 

116. Žaidėjas, sužaidęs nors vieną partiją A lygoje, tame pačiame sezone neturi teisės žaisti B ir C lygose. 

117. Žaidėjas, sužaidęs nors vieną partiją B lygoje, tame pačiame sezone neturi teisės žaisti C lygoje. 

118. Žaidėjas, žaidęs B lygoje, turi teisę tame pačiame sezone pereiti į A lygos komandą. 

119. Žaidėjas, žaidęs C lygoje, turi teisę tame pačiame sezone pereiti į B ir A lygos komandą. 

120. Reglamentas gali nustatyti žaidėjų registravimo mokestį, jo dydį ir mokėjimo tvarką. 

121. Reglamentas gali nustatyti legionieriaus registracijos mokestį, jo dydį ir mokėjimo tvarką. 

XIV. TEISĖJAVIMAS 

122. Rungtynių teisėją, jei neskiria Lygos komisaras, privalo skirti komanda, žaidžianti namų aikštėje. Už 

teisėjo kompetenciją ir atliktą darbą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda. 

123. Rungtynių teisėju negali būti asmuo įtrauktas į rungtynių registracijos paraišką kaip žaidėjas., o taip 

pat boulingo centro operatorius, tuo metu dirbantis savo tiesioginį darbą. 

124. Rungtynėms vadovauja teisėjas. Rungtynėms vadovaujama remiantis šiais nuostatais, bendrosiomis 

boulingo žaidimo taisyklėmis, teisėjavimo nuostatais, atitinkamu varžybų reglamentu. 

125. Rungtynių teisėjas į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau nei 20 minučių iki rungtynių pradžios.  

126. Prieš rungtynes teisėjas privalo patikrinti kaip įvykdyti pasiruošimai varžyboms. Nustačius 

pažeidimus, informuoti komandą “šeimininkę”, boulingo centro administraciją pareikalaujant pašalinti 

trūkumus iki rungtynių pradžios. Nepavykus trūkumų pašalinti ilgiau nei 30 (trisdešimt) minučių nuo 

tvarkaraštyje numatytos rungtynių pradžios – svečių komanda gali atsisakyti žaisti rungtynių protokole 

pažymėdama motyvus. Šiuo atveju komandai namų aikštės šeimininkei gali būti užskaitytas pralaimėjimas. 



127. Rungtynių teisėjas atsakingas už teisingą rungtynių rezultato fiksavimą. 

128. Rungtynių teisėjas atsakingas už teisingą rungtynių protokolo užpildymą. 

129. Rungtynių teisėjas, pasibaigus rungtynėms, privalo kiek įmanoma operatyviau, bet ne vėliau kaip iki 

einamosios dienos 24:00, išsiųsti Lygos komisarui, bei Reglamente nurodytais adresais užpildytus rezultatų 

vedimo lapus, bei perduoti visas pastabas, ir nuobaudas įrašytas į rungtynių protokolą. Nustatytu laiku 

nepateikus rezultatų, klubui kuriam atstovauja komanda, Lygos komisaro sprendimu, gali būti skiriama 30 

EUR bauda. 

XV. NENUMATYTI ATVEJAI 

130. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, kurie nėra LBL komisaro kompetencijoje, sprendžia LBF 

Valdyba, kurios sprendimai yra galutiniai. 

 

 

 

LBF valdybos pirmininkas        Vaidotas Baranauskas 


