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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI 

I. SĄVOKOS 

 LBF - Lietuvos Boulingo Federacija. 

 LBF Taurė - Lietuvos boulingo federacijos taurės varžybos. 

 Nuostatai - šie, LBF Taurės nuostatai. 

 LBF Taurės reglamentas - dokumentas, nustatantis LBF Taurės vykdymo terminus ir sąlygas. 

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

 Žaidėjas - asmuo, atstovaujantis klubą. 

 Komanda – grupė (iki 7) sportininkų, dalyvaujančių LBF Taurėje nuostatuose numatyta tvarka. Į 

komandos sudėtį įeina žaidėjai ir oficialūs asmenys (kurie į bendrą grupės skaičių neįskaitomi). 

 Turnyro vykdytojai - turnyro organizatorių įgalioti asmenys, kuriems pavesta įvykdyti turnyrą pagal 

patvirtintą reglamentą. 

 Komisaras - asmuo, kuriam suteikti įgaliojimai vadovauti turnyrui. Komisaras skiriamas turnyro 

vykdytojų teikimu. 

 Teisėjas - asmuo, atsakantis už priimtų nutarimų, nuostatų, taisyklių vykdymą turnyro metu, tiesiogiai 

atsakingas už žaidimo eigą, teisėjų ir jų padėjėjų bei turnyro dalyvių veiksmus žaidimo metu. 

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

dalyvaujančių rungtynėse oficialūs asmenys, kiti LBL varžybose dalyvaujantys asmenys. 

 Dalyvio mokestis - visi turnyro dalyvio mokesčiai, mokami organizatoriams už dalyvavimą turnyre. 

 Legionierius - komandos narys, nepriklausantis klubui, kurio komandą atstovauja LBF Taurės varžybose. 

 Treneris - asmuo, užsiimantis sportininkų paruošimu varžyboms (rungtynėms), jų treniravimu, 

konsultavimu treniruotėse ir varžybų metu. 

II. BENDROJI DALIS 

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

2. Šie nuostatai apibrėžia LBF Taurės 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 LBF Taurės varžybomis susijusių teisių įgyvendinimo tvarką, taip pat reglamentuoja 

kitus su LBF Taurės varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius. 

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

4. LBF Taurės varžyboms vadovauja LBF Taurės komisaras, kurį skiria LBF Valdyba. 

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

6. Kiekvienas LBF narys, nusprendęs turėti komandą LBF Taurės varžybose, pateikia LBF Taurės komisarui 

oficialų sutikimą dalyvauti LBF Taurės varžybose. Šiame sutikime klubas privalo nurodyti klubo komandų 

kiekį, komandų pavadinimus, komandos kapitonus bei komandų sudėtis, įsipareigoti laikytis LBF Taurės 

nuostatų, reglamento, LBF Taurės komisaro sprendimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių LBF Taurės 

varžybas, LBF Valdybos nustatytų Boulingo žaidimo taisyklių, o visus ginčus, susijusius su LBF Taurės 

varžybomis, spręsti šiuose Nuostatuose bei Boulingo žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. Klubas, nutaręs 

dalyvauti LBF Taurės varžybose, tačiau nustatytu laiku nepateikęs LBF Taurės varžybų komisarui oficialaus 

sutikimo dalyvauti atitinkamose LBF Taurės varžybose, praranda galimybę dalyvauti LBF Taurės varžybose. 

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

8. Neatvykusi į rungtynes, diskvalifikuota arba atsisakiusi užbaigti rungtynes komanda gauna 0 (nulis) taškų, o 

priešininko komanda gauna 6 (šeši) taškus. 

9. Neatvykus vienai iš komandų į LBF Taurės varžybas taikoma vienkartinė piniginė 100 (vienas šimtas 

penkiasdešimt) Eurų bauda. Už baudos sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja komanda. Bauda 

privalo būti sumokėta ne vėliau kaip per mėnesį nuo piniginės baudos paskyrimo. 
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10. Nesumokėjus skirtos baudos, iš klubo (komandos, kuriai buvo skirta bauda), LBF Taurės varžybų komisaro 

sprendimu gali būti atimta teisė dalyvauti kito sezono LBF Taurės varžybose arba startinis komandos 

mokestis LBF Taurės varžybose ateinantį sezoną didinamas du kartus. Papildomų sankcijų skyrimas 

neatleidžia klubo nuo baudos sumokėjimo. 

11. LBF Taurės varžybose, komandai, pasitraukusiai iš jų nesužaidus grupių etapo rungtynių, visų varžybų, 

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

grupių, II etape, ketvirtfinalių, pusfinalių ar finalų etapo stadijoje - skiriama 200 EUR (trys šimtai eurų) 

bauda. Bauda privalo būti sumokėta ne vėliau kaip per mėnesį nuo piniginės baudos paskyrimo. 

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

Taurės komisaro sprendimu gali būti atimta teisė dalyvauti naujo sezono LBF Taurės varžybose arba 

startinis komandos mokestis LBF Taurės varžybose didinamas du kartus. Papildomų sankcijų skyrimas 

neatleidžia klubo nuo baudos sumokėjimo. 
 

III. LBF TAURĖS VARŽYBŲ EIGA 
 

13. LBF Taurės varžybose klubai formuoja komandą iš mažiausiai 5 (penki) ir daugiausiai – 7 (septyni) žaidėjų. 

Komandos sudėtyje privalo būti bent 1 (vienas) žaidėjas atitinkantis jaunių, moterų ir/ar senjorų įskaitos 

kriterijus. 

14. Žaidimo metu komandoje turi būti aktyvus (t.y. atlikti metimus partijos metu) bent 1 (vienas) žaidėjas 

atitinkantis jaunių, moterų ir/ar senjorų įskaitos kriterijus. 

15. LBF Taurės varžybose komandoje registruotų žaidėjų legionierių skaičius neribojamas, tačiau rungtynėse 

tos pačios partijos metu komandos žaidžiančioje sudėtyje vienu metu gali žaisti ne daugiau kaip 2 (du) 

legionieriai. 

16. LBF Taurės varžybos vyksta „Baker“ sistema po 5 (penkis) komandos žaidėjus. Kiekvienas komandos 

žaidėjas atlieka po 1 (vieną) pilną metimą (frame). Komandos gali keisti žaidėjų metimų eiliškumą 

kiekvienos partijos metu, tačiau turi būti išlaikomas toks principas: pirmas žaidėjas atlieka 1 ir 6 metimą 

(frame), antras žaidėjas - 2 ir 7 metimą (frame), trečias žaidėjas – 3 ir 8 metimą (frame), ketvirtas žaidėjas 

– 4 ir 9 metimą (frame), penktas žaidėjas – 5 ir 10 metimą (frame). 

17. Papildomi taškai (Handycap) žaidėjams nėra skiriami. 

18. Žaidėjų keitimai:  keisti žaidėją atsarginiu žaidėju komandos kapitonas gali po kiekvienos partijos. Žaidėjų 

keitimai nėra ribojami. Žaidėjus keisti po apšilimo ar jo metu negalima. Žaidėjo keitimas nepasibaigus 

partijai ar apšilimui galimas tik atskiru rungtynių teisėjo sprendimu, jei žaidėjas negali tęsti varžybų dėl 

sveikatos būklės, atliekant korekcijas rungtynių protokole ir pastabose nurodant šių korekcijų priežastis. 

Tokiu atveju partijos rezultatas įskaitomas žaidėjui, pakeitusį rungtyniauti negalintį žaidėją. 

19. Rungtynių protokolas užpildomas kaip įmanoma greičiau iki prasidedant rungtynėms. Komandoms (ar 

vienai iš jų) neužpildžius protokolo ar tai padarius netinkamai, varžybos negali būti pradėtos iki kol 

komandos (ar viena iš jų) tinkamai neužpildys protokolo. 

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

aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje (pildymo momentu) užimančios komandos kapitonas. Jei neįmanoma 

nustatyti, kuri komanda protokolo pildymo momentu užima aukštesnę vietą, pildymo tvarką nulemia 

burtai. Pirmoji protokolą užpildžiusi komanda ir pradeda rungtynes. 

21. Į protokolą komanda gali įrašyti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus, komandos trenerį ir vadovą, kuriems 

leidžiama būti žaidimo zonoje varžybų metu ir yra taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir visiems varžybų 

dalyviams žaidėjams (žr. Boulingo žaidimo taisykles). 

22. Į rungtynių protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse. Komandai, pažeidusi šį punktą, teisėjo 

ar komisaro sprendimu gali būti diskvalifikuojama iš tų rungtynių, į kurių protokolą buvo neįrašytas žaidėjas. 

23. Rungtynės vykdomos LBF Taurės varžybų reglamente nustatytomis sąlygomis ir pradedamos tvarkaraštyje 

numatytu laiku. 
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24. Komandai laiku neatvykus į rungtynes (vėluojant) užskaitomas neatvykimas į varžybas. Rungtynių teisėjas 

ir/ar LBF Taurės varžybų komisaras, išnagrinėjęs visas aplinkybes bei suderinęs su boulingo centru ir 

priešininkais, turi teisę nukelti rungtynių pradžią. 

25. Pavėlavusiai komandai, LBF Taurės varžybų komisaro sprendimu, gali būti taikomos drausminės 

nuobaudos. 

26. Rungtynes komanda gali žaisti nepilnos sudėties, jei rungtyniauti gali ne mažiau kaip 4 žaidėjai. Tuose 

metimuose (frame), kuriuos turėjo atlikti ketvirtas žaidėjas, įrašoma 0 (nulis) taškų. 

27. Apšilimui komandoms skiriama 10 (dešimt) minučių. Apšilimas skiriamas šiuo varžybų metu: 

27.1. Prieš grupių etapo pirmąsias rungtynes; 

27.2. Prieš II etapo pirmąsias rungtynes; 

27.3. Prieš ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo etapo rungtynes. 

Visų komandų atsarginių žaidėjų apšilimui, esant galimybei, grupių bei II etapuose, skiriami du takeliai. 

Tolimesniuose etapuose, esant galimybei, apšilimui skiriamas vienas takelis. Nepriklausomai nuo atsarginių 

žaidėjų skaičiaus, kiekvienai komandai skiriamas vienodas apšilimo laikas, t.y. apšilimo takelyje 

suformuojama tiek eilučių kiek yra komandų, t.y. po vieną kiekvienai iš komandų. 

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

ant atsarginiams žaidėjams skirto arba rezervinio paruošto takelio. 

29. Varžybos vyksta abiem komandoms žaidžiant ant to paties boulingo takelio. 

30. Grupių etapas 

30.1. Grupių etape gali dalyvauti neribotas skaičius komandų. 

30.2. Grupės sudaromos traukiant burtus. 

30.3. Grupių etapas vyksta „vieno rato“ varžybų principu, t.y. komandos grupių etape tarpusavyje 

rungtyniauja po vieną kartą. 

30.4. Varžybos grupių etape vyksta tarpusavyje komandoms sužaidžiant 2 (dvi) partijas. Kiekviena „Baker“ 

sistema žaidžiama partija yra verta 2 (dviejų) taškų. Komanda, surinkusi didesnę bendrą dviejų partijų 

taškų sumą, gauna dar 2 (du) tašus. Maksimalus galimas iškovotų taškų varžybose skaičius – 6 (šeši).  

30.5. Jei abi komandos varžybų metu surenka vienodą bendrą dviejų partijų taškų sumą, po 1 (vieną) tašką 

gauna abi komandos. „Roll-off“ metu surinkti taškai nėra įskaičiuojami į bendrą dviejų partijų taškų 

sumą. 

30.6. Esant lygiam partijos rezultatui, žaidžiamas 9 ir 10 metimų (frame) „Roll-off“. Kurie du žaidėjai atliks 

metimus savo komandai nusprendžia komandos kapitonas, informuodamas apie tai varžybų teisėją 

tarp partijos pabaigos ir „Roll-off“ pradžios. 

30.7. Į kitą etapą patenka 1-4 vietas grupėse užėmusios komandos. 

30.8. Grupėje užimtą komandos vietą apsprendžia: 

30.8.1. Komandos surinktų taškų skaičius; 

30.8.2. Komandos bendra partijų taškų suma; 

30.8.3. Jei dvi ar daugiau komandų grupėje surenka vienodą skaičių taškų, aukštesnę vietą grupėje 

užima ta komanda, kuri tarpusavio rungtynėse iškovojo pergalę; 

30.8.4. Jei 30.8.1. – 30.8.3. papunkčiuose apibrėžtomis sąlygomis vis tiek neįmanoma apspręsti 

komandos vietos grupėje, tuomet traukiami burtai. 

31. II etapas 

31.1. II LBF Taurės etapas rengiamas tuo atveju, jei LBF Taurės varžyboms užsiregistravusių komandų 

skaičius bus didesnis nei 8 (aštuonios). Jei komandų skaičius bus mažesnis arba lygus 8 (aštuoniems), 

1-4 vietas grupėse užėmusios komandos pateks į pusfinalius. 

31.2. II etape rungtyniauja 1-4 vietas grupėse užėmusios komandos. 
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31.3. II etapo komandos suskirstomos į 4 (keturis) krepšelius: 

31.3.1. 1 krepšelis – 1 vietą grupėje užėmusios komandos; 

31.3.2. 2 krepšelis – 2 vietą grupėje užėmusios komandos; 

31.3.3. 3 krepšelis – 3 vietą grupėje užėmusios komandos; 

31.3.4. 4 krepšelis – 4 vietą grupėje užėmusios komandos. 

31.4. Burtų pagalba sudaromos 2 (dvi) grupės, išlaikant principą, kad kiekvienoje grupėje būtų lygus 

skaičius komandų iš kiekvieno krepšelio. 

31.5. II etapas vyksta „vieno rato“ varžybų principu, t.y. komandos II etape savo grupėje tarpusavyje 

rungtyniauja po vieną kartą. 

31.6. Varžybos II etape vyksta tarpusavyje komandoms sužaidžiant 2 (dvi) partijas. Kiekviena „Baker“ 

sistema žaidžiama partija yra verta 2 (dviejų) taškų. Komanda, surinkusi didesnę bendrą dviejų partijų 

taškų sumą, gauna dar 2 (du) tašus. Maksimalus galimas iškovotų taškų varžybose skaičius – 6 (šeši).  

31.7. Jei abi komandos varžybų metu surenka vienodą bendrą dviejų partijų taškų sumą, po 1 (vieną) tašką 

gauna abi komandos. „Roll-off“ metu surinkti taškai nėra įskaičiuojami į bendrą dviejų partijų taškų 

sumą. 

31.8. Esant lygiam partijos rezultatui, žaidžiamas 9 ir 10 metimų (frame) „Roll-off“. Kurie du žaidėjai atliks 

metimus savo komandai nusprendžia komandos kapitonas, informuodamas apie tai varžybų teisėją 

tarp partijos pabaigos ir „Roll-off“ pradžios. 

31.9. Į kitą etapą patenka 1-4 vietas II etapo abiejose grupėse užėmusios komandos. 

31.10. II etapo grupėje užimtą komandos vietą apsprendžia: 

31.10.1. Komandos surinktų taškų skaičius; 

31.10.2. Komandos bendra partijų taškų suma; 

31.10.3. Jei dvi ar daugiau komandų grupėje surenka vienodą skaičių taškų, aukštesnę vietą užima 

ta komanda, kuri tarpusavio rungtynėse iškovojo pergalę; 

31.10.4. Jei 31.10.1. – 31.10.3. papunkčiuose apibrėžtomis sąlygomis vis tiek neįmanoma apspręsti 

komandos vietos grupėje, tuomet traukiami burtai. 

32.Ketvirtfinalis 

32.1. Ketvirtfinalyje rungtyniauja 1-4 vietas abiejose II etapo grupėse užėmusios komandos. 

32.2. Ketvirtfinalyje komandos suskirstomos į poras pagal II etapo grupėse komandų užimtas vietas: 

32.2.1. Pora A: I Grupės 1 vieta – II Grupės 4 vieta 

32.2.2. Pora B: II Grupės 1 vieta – I Grupės 4 vieta 

32.2.3. Pora C: II Grupės 2 vieta – I Grupės 3 vieta 

32.2.4. Pora D: I Grupės 2 vieta – II Grupės 3 vieta 

32.3. Varžybos ketvirtfinalio etape vyksta iki dviejų pergalių. Kiekviena „Baker“ sistema žaidžiama partija 

yra verta 1 (vieno) taško. Maksimalus galimas iškovotų taškų varžybose skaičius – 2 (du). 

32.4. Esant lygiam partijos rezultatui, žaidžiamas 9 ir 10 metimų (frame) „Roll-off“. Kurie du žaidėjai atliks 

metimus savo komandai nusprendžia komandos kapitonas, informuodamas apie tai varžybų teisėją 

tarp partijos pabaigos ir „Roll-off“ pradžios. 

32.5. Į kitą etapą patenka komanda poros nugalėtoja. 

32.6. Varžybos dėl 5-8 vietų nerengiamos. 

33. Pusfinaliai ir finalai 

33.1. Pusfinalyje komandos suskirstomos sekančiai: 

33.1.1. ketvirtfinalio Pora A nugalėtojas – ketvirtfinalio Pora C nugalėtojas 

33.1.2. ketvirtfinalio Pora B nugalėtojas – ketvirtfinalio Pora D nugalėtojas 

33.2. Varžybos pusfinalių ir finalų etape vyksta iki trijų pergalių. Kiekviena „Baker“ sistema žaidžiama 

partija yra verta 1 (vieno) taško. Maksimalus galimas iškovotų taškų varžybose skaičius – 3 (trys). 
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33.3. Esant lygiam partijos rezultatui, žaidžiamas 9 ir 10 metimų (frame) „Roll-off“. Kurie du žaidėjai atliks 

metimus savo komandai nusprendžia komandos kapitonas, informuodamas apie tai varžybų teisėją 

tarp partijos pabaigos ir „Roll-off“ pradžios. 

33.4. Į finalą patenka pusfinalį laimėjusi komanda. 

33.5. Pusfinalį pralaimėjusios komandos rungtyniauja mažajame finale dėl trečiosios vietos. 

33.6. Pagrindinio finalo komanda nugalėtoja tampa LBF Taurės nugalėtoja. 
 

IV. APDOVANOJIMAI 
 

34. Apdovanojimus įteikia LBF. 

35. Komandoms prizinių vietų laimėtojoms įteikiami diplomai bei po 7 medalius. 

36. LBF Taurės nugalėtojai įteikiama einamųjų metų nugalėtojo LBF Taurė ir pereinamoji LBF Taurė. 

37. Komandos gali būti apdovanojamos ir kitais, LBF Taurės varžybų reglamente numatytais prizais. 

V. KOMANDOS 

38. LBF Taurės varžybose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie turi LBF žaidėjo licenciją. 

39. LBF Taurės varžyboms registruojama klubo komanda LBF Taurės varžybų komisarui pateikia atitinkamos 

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

atstovauja komanda.  

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

atsakingas klubas, kurio vardu pateikta paraiška dėl komandos dalyvavimo LBF Taurės varžybose. 

41. LBF Taurės varžybose komandoje registruotų žaidėjų legionierių skaičius neribojamas, tačiau rungtynėse 

tos pačios partijos metu komandos sudėtyje vienu metu gali žaisti ne daugiau kaip 2 (du) legionieriai. 

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

sutikimą, kuris turi būti pateiktas LBF Taurės varžybų komisarui kartu su komandos žaidėjų registracijos 

paraiška. 

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

VI. ŽAIDĖJAI 

44. Komandose turi teisę žaisti tik į LBF Taurės varžybų žaidėjų registracijos paraiškas įtraukti žaidėjai. 

45. Žaidėjas vienu metu gali būti registruojamas tik vienoje LBF Taurės varžybų komandoje. 

46. LBF Taurės varžybose turi teisę dalyvauti tik galiojančias LBF licencijas turintys asmenys. Žaidėjams, 

neturintiems LBF licencijos, draudžiama žaisti LBF Taurės varžybose (komandų atveju - užskaitant joms 

techninį pralaimėjimą). 

47. Už žaidėjo elgesį LBF Taurės varžybų metu atsako: pats žaidėjas, komanda, kuriai žaidėjas atstovauja ir 

klubas, kuriam atstovauja komanda. 

VII. LBF TAURĖS VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS, JO KEITIMAS 

48. LBF Taurės varžybos vyksta pagal LBF konferencijoje patvirtintą LBF metinį sezono renginių planą, kuris 

skelbiamas oficialioje LBF interneto svetainėje. 

49. Komandų registracija į LBF Taurės varžybas pradedama likus ne mažiau kaip 20 k. d. iki LBF metiniame 

renginių plane numatytos LBF Taurės varžybų pradžios. 

50. Grupių etapo burtai traukiami ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki LBF metiniame sezono renginių plane 

nurodytos LBF Taurės varžybų pradžios. Grupių etapo komandų pasiskirstymas paskelbiamas oficialioje LBF 

interneto svetainėje ir/ar kituose oficialiuose LBF informacinės sklaidos kanaluose. 

51. II etapo burtai traukiami ne vėliau kaip po 72 valandų nuo grupių etapo pabaigos. II etapo komandų 

pasiskirstymas paskelbiamas oficialioje LBF interneto svetainėje ir/ar kituose oficialiuose LBF informacinės 

sklaidos kanaluose. 
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52. LBF Taurės komisaro sprendimu LBF Taurės tvarkaraštis gali būti keičiamas, įspėjus suinteresuotas 

komandas ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki paskelbtos LBF Taurės varžybų pradžios. 

53. LBF Taurės tvarkaraštis gali būti keičiamas jei dėl aplinkybių, nepriklausančių LBF Taurės komisaro ar LBF, 

nėra galimybės pravesti etapo ar atskirų jo varžybų numatytoje vietoje ir laiku. LBF Taurės komisaras ar LBF 

Valdyba turą ar atskiras jo varžybas gali nukelti į ankstesnį ar vėlesnį, nei LBF metiniame sezono renginių 

plane numatytą, laiką. Apie pakeitimus paskelbiama oficialioje LBF interneto svetainėje ir/ar kituose 

oficialiuose LBF informacinės sklaidos kanaluose. 

VIII. REGISTRACIJA LBF TAURĖS VARŽYBOMS 

54. Komandos registravimo terminus ir tvarką nustato LBF Taurės varžybų reglamentas. 

55. Visų komandų registracija vyksta LBF Taurės varžybų reglamente nurodytu būdu. Registruodamas komandą 

LBF Taurės varžyboms klubas privalo: 

55.1. Sumokėti LBF Taurės varžybų reglamente nustatytą dalyvio mokestį; 

55.2. Pranešti komandos pavadinimą, komandos kapitono vardą ir pavardę, bei jo kontaktus; 

55.3. Patvirtinti komandos įsipareigojimus laikytis: LBF Taurės nuostatų, reglamento, LBF Taurės komisaro 

sprendimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių LBF Taurės varžybas, LBF Valdybos nustatytų 

boulingo žaidimo taisyklių, o visus ginčus, susijusius su LBF Taurės varžybomis, spręsti Nuostatuose 

ir Boulingo žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

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

LBF Taurės varžybų komisaro sprendimu gali būti skiriama 30 EUR (trisdešimt eurų) bauda. 

IX. INFRASTRUKTŪRA 

57. Už susitarimą su boulingo centru dėl visų LBF Taurės varžybų turų ir jų rungtynių vykdymo bei salės nuomos 

apmokėjimą atsakinga LBF. 

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

apmokėjimo tvarka nustatoma LBF Taurės varžybų reglamente. 

59. Boulingo centras, kuriame pageidaujama vykdyti LBF Taurės varžybas, turi atitikti minimalius techninius 

reikalavimus. 

60. LBF, kartu su boulingo centro administracija privalo: 

60.1. Paruošti ir užtikrinti mažiausiai tiek takelių, kiek jų minimaliai būtina įvykdyti kiekvienam LBF Taurės 

etapui ir bent 1 (vieną) bendrą apšilimui skirtą takelį viso LBF Taurės varžybų turo laikotarpiu. Takeliai 

turi būti paruošti likus 10 min iki tvarkaraštyje numatytos rungtynių pradžios. Išimtinais atvejais, 

nesant techninių galimybių, „apšilimo“ takelis gali būti neskirtas. 

60.2. Palaikyti tvarką ir saugumą boulingo centre varžybų metu; 

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

60.4. Užtikrinti vienodą tepimo diagramą ir tepalo rūšį vienam LBF Taurės etapui. Tepimo diagrama 

paskelbiama LBF interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki prasidedant 

pirmoms turo rungtynėms. Skirtinguose LBF Taurės varžybų etapuose tepimo diagramos ir/ar tepalo 

rūšis gali skirtis. 

60.5. Paskirti asmenį, atliksiantį teisėjo pareigas rungtynių metu. Išskirtiniu atveju, nesant kitų galimybių, 

teisėju gali būti asmuo, esantis bet kurios iš rungtynėse dalyvaujančių komandų žaidėjų registracijos 

paraiškoje. Teisėju negali būti boulingo centro operatorius, tuo metu dirbantis savo tiesioginį darbą. 

61. Grupių ir II etapuose boulingo žaidimo takeliai, skirti LBF Taurės varžyboms, paruošiami prieš visų tą dieną 

numatytų varžybų pradžią ir varžybų metu nepertepami.  

62. Ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo etapams boulingo takeliai pertepami prieš kiekvieno iš šių turų pradžią. 

Varžybos vyksta abiem komandoms žaidžiant ant to paties takelio. 
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X. PROTESTAI 
 

63. Protestai teikiami LBF Taurės varžybų komisarui, siekiant anuliuoti rungtynių rezultatą, peržaisti rungtynes 

arba kitaip pakeisti protokole nustatytą rungtynių baigtį. 

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

kapitoną. 

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

66. Protestus nagrinėja LBF Taurės varžybų komisaras, o esant poreikiui – LBF Valdyba. Komisaro sprendimai 

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

67. Komandos kapitonas (arba jo įgaliotas atstovas) išsamų motyvuotą protestą privalo raštiškai pateikti Lygos 

komisarui per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos. 

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

nenagrinėjamas, protesto mokestis yra grąžinamas protesto pateikėjui. 

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

XI. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 

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

Taurės varžybų nuostatų, reglamento, Boulingo žaidimo taisyklių bei kitų taisyklių susijusių su LBL 

varžybomis ir jų vykdymu, pažeidimus. 

71. Drausmines nuobaudas turi teisę skirti LBF Taurės varžybų komisaras ir/ar rungtynių teisėjas. 

72. LBF Taurės varžybų drausminės taisyklės skirtos padėti įgyvendinti LBF Taurės varžybų nuostatus ir 

reglamentą. 

73. Žaidėjams ir treneriams gali būti taikomos šios nuobaudos: 

73.1. Įspėjimas; 

73.2. Geltona kortelė už: 

73.2.1. Trukdymą kitiems žaidėjams, necenzūrinės leksikos vartojimą, kitų asmenų įžeidinėjimą; 

73.2.2. Ginčus su teisėju; 

73.2.3. Nesportinį elgesį (pvz. rūkymą varžybų metu); 

73.2.4. Žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių varžybų dalyvių įžeidimą; 

73.2.5. Antrą įspėjimą rungtynių metu. Visi sekantys įspėjimai baudžiami raudona kortele. 

73.3. Raudona kortelė, t.y. diskvalifikacija iš varžybų už: 

73.3.1. Antrą nusižengimą baudžiamą Geltona kortele tų pačių rungtynių (turnyro) metu 

(drausminių nuobaudų registre fiksuojama raudona kortelė); 

73.3.2. Pakartotinus ginčus su teisėju dėl jo priimtų sprendimų; 

73.3.3. Grubų nesportinį elgesį (pvz. alkoholio vartojimą varžybų metu ar pertraukų tarp varžybų 

(turo ribose) metu). 

73.4. Raudona kortelė ir diskvalifikacija dvejoms varžyboms už: 

73.4.1. Teisėjo įžeidimą; 

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

asmeniui) be pasekmių. 

73.5. Raudona kortelė ir diskvalifikacija visam turui ar visoms LBF Taurės varžyboms: 

73.5.1. Už žaidėjų arba kitų varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) turėjusį 

pasekmių; 

73.5.2. Už teisėjo užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) turėjusį pasekmių. 

73.5.3. Bauda, atsižvelgiant į nusižengimo aplinkybes, gali būti skirta papildomai už nusižengimus 

numatytus 73.2 – 73.5 punktuose. 

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

drausminė priemonė. 
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75. LBF Taurės varžybų komisaras nagrinėja ir skiria drausmines nuobaudas remdamasis rungtynių protokolais, 

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

sprendimą. 

76. LBF Taurės varžybų komisaras veda Drausminių nuobaudų registrą, kurį skelbia LBF internetinėje 

svetainėje. 

77. Žaidėjui, pereinant į kitą komandą, įspėjimai ir pašalinimai lieka galioti. 

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

78.1. Komanda, jos nariai, oficialūs asmenys elgiasi ypatingai nesportiškai; 

78.2. Komanda, jos nariai, oficialūs asmenys net po keleto teisėjo paskirtų individualių drausminių sankcijų 

toliau elgiasi netinkamai. 

78.3. Komandos sirgaliai elgiasi neetiškai, trukdo rungtynių eigai, įžeidinėja priešininkus. 

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

79.1. Įspėjimas; 

79.2. Piniginė bauda; 

79.3. Rungtynių rezultato anuliavimas; 

79.4. Rungtynių peržaidimas; 

79.5. Rungtynių paskelbimas pralaimėtomis; 

79.6. Diskvalifikavimas iš LBF Taurės varžybų. 

80. Komanda, kuriai pritaikyta 79.6. p. numatyta drausminė nuobauda, praranda teisę atgauti sumokėtą LBL 

varžybų dalyvavimo ar rungtynių mokestį. 

XII. TEISĖJAVIMAS 

81. Rungtynių teisėją skiria LBF Taurės varžybų komisaras. Už teisėjo kompetenciją ir atliktą darbą atsakingas 

LBF Taurės varžybų komisaras. 

82. Rungtynių teisėju negali būti centro operatorius, tuo metu dirbantis savo tiesioginį darbą; 

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

boulingo žaidimo taisyklėmis, teisėjavimo nuostatais, atitinkamu varžybų reglamentu. 

84. Rungtynių teisėjas į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau nei 30 minučių iki rungtynių pradžios. 

85. Prieš rungtynes teisėjas privalo patikrinti kaip įvykdyti pasiruošimai varžyboms. Nustačius pažeidimus 

86. boulingo centro administraciją pareikalaujant pašalinti trūkumus iki rungtynių pradžios. 

87. Rungtynių teisėjas atsakingas už teisingą rungtynių rezultato fiksavimą. 

88. Rungtynių teisėjas atsakingas už teisingą rungtynių protokolo užpildymą. 

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

einamosios dienos 24:00, išsiųsti LBF Taurės varžybų komisarui, bei Reglamente nurodytais adresais 

užpildytus rezultatų vedimo lapus, bei perduoti visas pastabas, ir nuobaudas įrašytas į rungtynių protokolą. 

XIII. NENUMATYTI ATVEJAI 

90. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, kurie nėra LBF Taurės varžybų komisaro kompetencijoje, 

sprendžia LBF Valdyba, kurios sprendimai yra galutiniai. 

 

 

 

LBF Valdybos pirmininkas    Erikas Jansonas 


