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2021 M. LIETUVOS BOULINGO ČEMPIONATAS: ATMINTINĖ 
 

Lietuvos boulingo federacija su džiaugsmu pristato Lietuvos boulingo čempionatui skirtą atmintinę. Joje žiū-

rovai ir dalyviai ras visą svarbiausią informaciją, susijusią su didžiausiu Lietuvos boulingo renginiu. 

 

Lietuvos boulingo čempionato organizatorius: Lietuvos boulingo federacija (LBF) 

 

Lietuvos boulingo čempionato vieta: boulingo ir bilijardo namai “StrikeHouse”, PLC “Mega”, Islandijos pl. 32, 

Kaunas, Lietuva 

 

Lietuvos boulingo čempionate gali dalyvauti TIK LBF licenciją turintys ir dalyvio startinį mokestį sumokėję žai-

dėjai (daugiau žr. 3 skyrių). 

 

Atmintinę ir visą su Lietuvos boulingo čempionatu susijusią informaciją galite rasti oficialioje Lietuvos boulingo 

federacijos interneto svetainėje: www.lbf-bowling.lt 

 

Prašome atkreipti dėmesį į atmintinėje pateiktus registracijos terminus! 

 

Užpildytas registracijos formas siųskite el. paštu, adresu: info@lbf-bowling.lt  

 

Telefonas pasiteiravimui: +370 698 18781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su geriausiais linkėjimais, 

Lietuvos boulingo federacija 

  

mailto:info@lbf-bowling.lt
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ATMINTINĖS TURINYS 
 

1. Tvarkaraštis 

 

2. Kauno miestas 

 

3. Dalyvio mokesčiai ir mokėjimai 

 

o Dalyvio mokesčiai 

o Banketas 

o Nuolaidos 

o Mokėjimai 

 

4. Kamuoliai ir tepimai 

 

o Kamuoliai 

o Tepimai 

 

5. Registracijos formos ir pateikimo terminai 

 

o Forma dėl registracijos į dvejetų įskaitą 

o Forma dėl registracijos į trejetų įskaitą 

o Forma dėl kamuolių registracijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lietuvos boulingo čempionatas 2021 / Atmintinė / 4 puslapis 

 

1. TVARKARAŠTIS 
 

Tvarkaraštis sudarytas 94 žaidėjams. Priklausomai nuo į Lietuvos boulingo čempionatą užsiregistravusių žai-

dėjų, tvarkaraštis gali būti nežymiai keičiamas, tačiau dideli pakeitimai nenumatomi. Apie tvarkaraščio pakei-

timus dalyviai bus informuojami oficialioje Lietuvos boulingo federacijos interneto svetainėje ir/ar Lietuvos 

boulingo federacijos „Facebook“ puslapyje. 

 

Neoficiali treniruotė: Boulingo ir bilijardo namai “StrikeHouse” lauks Lietuvos boulingo čempionate žaidžiančių 

sportininkų 2021 liepos 30 d., penktadienį, nuo 10:00 iki 22:00.* 

 

* Būtina išankstinė takelio rezervacija tel:. (8-655) 39300 

* Vieno takelio nuoma 1 val.: 5.5 € + tepimas 3.0 € 

 

Diena Data Nuo Iki Lietuvos boulingo čempionato dalis 

Penktadienis 
2021 

07.30 
10:00 22:00 Neoficiali treniruotė 

 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Vienetai, absoliuti asmeninė įskaita 

Šeštadienis 
2021 

07.31 

08:00 08:50 Oficiali treniruotė (tepimas Nr. 1)*/kamuolių registracija** 

08:50 09:10 Takelių tepimas 

09.10 11:50 1 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

11:50 12.10 Takelių tepimas 

12:10 14.50 2 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

14:50 15:10 Takelių tepimas 

15:10 17.50 3 užėjimas (1-6 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Dvejetai, absoliuti asmeninė įskaita 

Sekmadienis 
2021 

08.01 

08:00 08:50 Oficiali treniruotė (Tepimas Nr. 2)*/kamuolių registracija** 

08:50 09:10 Takelių tepimas 

09.10 11:50 5 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

11:50 12.10 Takelių tepimas 

12:10 14.50 6 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

14:50 15:10 Takelių tepimas 

15:10 17.50 7 užėjimas (7-12 partijos) 24 žaidėjai (12 takų) 

* Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus Lietuvos boulingo čempionate, treniruotės data ir/ar laikas gali būti keičiami. Apie 

oficialios/neoficialios treniruotės datos ir/ar laiko pasikeitimus Lietuvos boulingo federacija informuos atskiru pranešimu 

oficialiame interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose. 

** Kamuolių registracija (6 atrinkti kamuoliai) žaidimo blokui pateikiama iki žaidimo bloko pirmojo užėjimo pradžios. 

 

 



 

 

Lietuvos boulingo čempionatas 2021 / Atmintinė / 5 puslapis 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija: Trejetai, absoliuti asmeninė įskaita* 

Šeštadienis 
2021 

08.07 

09:00 9:50 Oficiali treniruotė (Tepimas Nr. 3)**/kamuolių registracija*** 

09:50 10:10 Takelių tepimas 

10:10 12:20 9 užėjimas (13-15 partijos) 36 žaidėjai (12 takų) 

12:20 12:40 Takelių tepimas 

12:40 14.50 10 užėjimas (13-15/16-18 partijos) 36 žaidėjai (12 takų) 

14.50 15:10 Takelių tepimas 

15:10 17:20 11 užėjimas (16-18 partijos) 36 žaidėjai (12 takų) 

* Trečiajame LBČ bloke žaidžiama po du užėjimus, po tris partijas. Visa trejeto komanda žaidžia tuose pačiuose dviejuose 

užėjimuose, ant tų pačių boulingo takelių. (Pvz. komanda, sudaryta iš Kasparo, Merkelio ir Baltazaro, šeštadienį, rugpj. 7 

dieną, gali registruotis ir dalyvauti bet kuriuose dviejuose tą dieną vykstančiuose užėjimuose ( pvz. 9 ir 10, 9 ir 11, 10 ir 11 

užėjimuose). 

** Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus Lietuvos boulingo čempionate, treniruotės data ir/ar laikas gali būti keičiami. Apie 

oficialios/neoficialios treniruotės datos ir/ar laiko pasikeitimus Lietuvos boulingo federacija informuos atskiru pranešimu o-

ficialiame interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose. 

*** Kamuolių registracija (6 atrinkti kamuoliai) žaidimo blokui pateikiama iki žaidimo bloko pirmojo užėjimo pradžios. 

 

Diena Data Nuo Iki Kvalifikacija, 2 etapas: absoliuti asmeninė įskaita 

Sekmadienis 
2021 

08.08 

08:50 11:30 
II etapas (1-6 partijos) 20 žaidėjų (10 takų) (Senjorai/Vyrai 

<190) 

11:30 11:50 Takelių tepimas 

11:50 14:30 II etapas (1-6 partijos) 20 žaidėjų (10 takų) (Vyrai/Moterys) 

14:30 14:50 Takelių tepimas 

 

 

Diena Data Nuo Iki Finalinis etapas 

Sekmadienis 
2021 

08.08 

14:50 15:50 Pusfinalis (iki 2 pergalių) Senjorai/Vyrai <190 

15:50 16:10 Takelių tepimas 

16:10 17:10 Pusfinalis (iki 2 pergalių) Vyrai/Moterys 

17:10 17:30 Takelių tepimas 

17:30 18:30 Finalai (visos įskaitos kartu) 

18:30 19:00 Apdovanojimai 

19:00 21:00 Banketas 
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2. ČEMPIONATO MIESTAS - KAUNAS 
 

Dabartinėje Kauno sena-

miesčio vietoje, Nemuno ir 

Neries santakoje, žmonių 

gyventa dar žiloje senovėje. 

Gyvenvietė, iš kurios išaugo 

Kauno miestas, metrašti-

ninkų pirmą kartą paminėta 

1361 m. Kryžiuočių antpuo-

liams atremti XIII a. pabai-

goje buvo pastatyta mūro 

pilis, tapusi svarbia miesto 

gynybos sistemos dalimi. 

1408 m. Vytautas suteikė 

Kauno miestui Magdeburgo 

teises. Nuo tada Kaunas 

pradėjo sparčiai augti, di-

dėjo jo kaip prekybos su 

Vakarų Europa centro bei 

uosto svarba.  

 

 

1919 m. rusams užėmus Vilnių, Kaune įsikūrė Valstybės taryba ir Ministrų kabinetas, kitos įstaigos. 1920 m. 

Vilnių okupavus klastingai Suvalkų sutartį sulaužiusiai Lenkijai, Kaunas tapo laikinąja sostine ir svarbiausiu Lie-

tuvos miestu. 1920 metais Kaune susirinko Steigiamasis seimas, padėjęs atkurtos valstybės teisinius pagrindus. 

Nepriklausomybės metais Kaunas stipriai išsiplėtė, padaugėjo gyventojų, suklestėjo pramonė, buvo vystoma 

daugelis svarbiausių Lietuvos pramonės šakų.  

Kaunas paskelbtas būti Europos kultūros sostine 2022. Oficialus miesto šūkis – „KAUNAS 2022: IŠ LAIKINOSIOS 

Į ŠIUOLAIKINĘ“. Miestas, belaukdamas 2022-ųjų, atgis dar stipriau ir kvies miestiečius ir svečius į vis naujas 

akcijas, veiklas ir pramogas. 

Svečiuojantis Kaune siūlome aplankyti Kauno pilį, IX forto muziejų, Kauno rotušę, Laisvės alėją, Perkūno namą, 

Vienybės aikštę 

   

. 

 

       

         

 



 

 

Lietuvos boulingo čempionatas 2021 / Atmintinė / 7 puslapis 

 

3. DALYVIO MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI 
 

Visos kainos nurodytos eurais. 

 

DALYVIO MOKESČIAI 

 

Lietuvos boulingo čempionato dalyvio mokestis vienam žaidėjui - 150 eur.  

Žaidėjams, atitinkantiems Lietuvos boulingo čempionato Jaunių įskaitos kriterijus - 100 eur. 

 

Žaidėjai gali dalyvauti Lietuvos boulingo čempionate jei: 

• Yra Lietuvos Respublikos piliečiai; 

• Turi galiojančią LBF licenciją; 

• Yra sumokėję Lietuvos boulingo čempionato startinį mokestį. 

 

BANKETAS 

 

Banketas Lietuvos boulingo čempionato dalyviams nemokamas. 

 

NUOLAIDOS 

 

Lietuvos boulingo čempionato bei treniruočių metu, boulingo ir bilijardo namuose “StrikeHouse”, dalyviams 

maistui suteikiama 20 proc. nuolaida. 

 

MOKĖJIMAI 

 

Klubų vadovai arba įgalioti atstovai pateikę registracijos paraišką el. paštu info@lbf-bowling.lt, į elektroninį 

paštą gaus Lietuvos boulingo federacijos patvirtinimą apie registracijos patvirtinimą ir išankstinę sąskaitą/fak-

tūrą dėl Lietuvos boulingo čempionato dalyvio mokesčio apmokėjimo. Apmokėti sąskaitą būtina ne vėliau nei 

liepos 30 d. Apmokėjus sąskaitą klubai gaus dalyvavimo Lietuvos boulingo čempionate patvirtinimą el. paštu, 

iš kurio išsiųsta registracijos paraiška. 

 

Atsiskaitymas grynaisiais už dalyvavimą Lietuvos boulingo čempionate nebus galimas. 

mailto:info@lbf-bowling.lt
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4. KAMUOLIAI IR TEPIMAI 
 

Lietuvos boulingo čempionato metu vyks žaidėjų kamuolių registracija. 

 

Vienam žaidėjui viso čempionato metu leidžiama naudoti ne daugiau kaip 8 kamuolius. Vienam varžybų blo-

kui leidžiama naudoti ne daugiau kaip 6 kamuolius (įskaitant ir spare kamuolį). 

 

Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną ir nesant sąlygoms susitvarkyti kamuolius, šio čempionato metu taikoma 

išimtis LBF boulingo žaidimo taisyklių 24.1.1. punktui (24.1.1. Balansinės skylės yra neleidžiamos), t.y. žaidėjai 

galės naudoti kamuolius su balansinėmis skylėmis čempionato metu. 

 

Po pirmos oficialios treniruotės žaidėjas kamuolių registracijos formoje privalo palikti 8 kamuolius. Prieš kiek-

vieną bloką žaidėjas privalo pasirinkti ir kamuolių registracijos formoje pažymėti ne daugiau kaip 6 tame bloke 

naudojamus kamuolius. 

 

Tepimai  

 

Tepimų išrinkimą kontroliuoja, vykdo bei procedūros skaidrumą užtikrina LBF Valdybos paskirti atsakingi as-

menys. 

 

Lietuvos boulingo čempionatas vykdomas naudojant tris tepimus. Tepimai išrenkami ir paskelbiami 8 h. ryte 

prieš kiekvieno kvalifikacijos bloko pradžią, prieš II etapą bei prieš pusfinalį (finale naudojamas tas pats tepimas 

kaip ir pusfinalyje).  

 

Paskelbus tepimą, prieš kiekvieną žaidimų bloką bus organizuojama oficiali treniruotė.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus Lietuvos boulingo čempionate, treniruotės data ir/ar laikas gali būti kei-

čiami. Apie oficialios/neoficialios treniruotės datos ir/ar laiko pasikeitimus Lietuvos boulingo federacija infor-

muos atskiru pranešimu oficialiame interneto puslapyje ir socialiniuose tinkluose.  
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5. REGISTRACIJOS FORMOS IR PATEIKIMO TERMINAI 
 

Kartu su atmintine rasite tris registracijos formas, kurias prieš čempionatą būtina pateikti varžybų organizato-

riams. 

 

Žemiau rasite terminus, skirtus formoms pateikti. Prašome formas pateikti iki nurodyto termino pabaigos. 

Organizatoriams ir būsimiems čempionato dalyviams tai labai svarbu, siekiant užtikrinti čempionato sklan-

dumą. 

 

Forma Paskirtis Pateikimo terminas 

Forma A Registracija į dvejetų įskaitą Ketv., liepos 29 d. 2021 m. 

Forma B Registracija į trejetų įskaitą  Ketv., liepos 29 d. 2021 m. 

Forma C Kamuolių registracijos forma  

Iki kiekvieno iš trijų žaidimų  

blokų pirmojo užėjimo  

pradžios 

 


