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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS TAURĖS VARŽYBŲ 

2022-2023 METŲ REGLAMENTAS 

Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste - LBF) taurės varžybų reglamentas (toliau tekste - 

Reglamentas) yra dokumentas, sudarytas remiantis Lietuvos boulingo federacijos taurės varžybų nuostatais 

(toliau tekste - Nuostatai). Jo tikslas – nustatyti 2022-2023 metų Lietuvos boulingo federacijos taurės varžybų 

(toliau tekste – LBF Taurė) vykdymo tvarką bei komandų dalyvavimo LBF Taurėje sąlygas. LBF Taurę 

organizuoja LBF Valdybos paskirti atsakingi asmenys. 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. LBF Taurės varžybos vykdomos vadovaujantis Nuostatais bei Reglamentu, laikantis EBF (European Bowling 

Federation) ir LBF boulingo žaidimo taisyklių. 

2. LBF Taurės varžybų metu išaiškinami LBF Taurės komanda nugalėtoja bei prizininkai. 

3. LBF taurės varžybose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie turi galiojančią LBF žaidėjo licenciją. 

4. Boulingo klubas, kuriam priklauso komanda, iki 2022-12-23 dienos (imtinai), el. paštu 

boulingolyga@gmail.com privalo pateikti atitinkamos formos sutikimą dalyvauti LBF Taurės varžybose. 

Vėliau pateikti sutikimai gali būti nepriimti. 

5. LBF Taurės varžybų dalyvio mokestis komandai – 300 eur. 

6. LBF Taurės varžybose gali dalyvauti komandos, sumokėjusios dalyvio mokestį. 

7. LBF Taurės dalyvio mokestis privalo būti sumokėtas į Lietuvos boulingo federacijos atsiskaitomąją sąskaitą 

LT477300010002247185, AB Swedbank, ne vėliau kaip iki 2022-12-28. Apmokėjimą patvirtinantis 

dokumentas el. paštu boulingolyga@gmail.com privalo būti pateiktas kartu su sutikimu dalyvauti LBF 

Taurės varžybose. 

8. Tuo atveju, jei boulingo klubas vėluoja pateikti paraišką-sutikimą dalyvauti LBF Taurės varžybose ir be 

pateisinamų objektyvių priežasčių laiku nesumoka 5 punkte nustatyto LBF Taurės varžybų dalyvio 

mokesčio ar turi kitų neįvykdytų finansinių įsipareigojimų LBF, LBF Valdybos sprendimu klubui gali būti 

neleista dalyvauti LBF Taurės varžybose. 

9. 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. 

10. 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. 

11. LBF Taurės varžybos vyks 2023 m. sausio 14-15 dienomis. 

12. LBF Taurės varžybų vietas ir vykdytoją (-us) skelbia LBF Valdyba. 

13. Už boulingo centro nuomos, kuriame vyksta LBF Taurės varžybos, mokesčio sumokėjimą atsakinga LBF. 

14. Tikslios LBF Taurės varžybų vietos ir tikslus tvarkaraštis oficialioje LBF interneto svetainėje (www.lbf-

bowling.lt) bus paskelbti ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 30 dienos. 

15. LBF Taurės varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. Komanda LBF Taurės 

varžybų nugalėtoja apdovanojama LBF įsteigta taure ir piniginiais prizais. Organizatoriai ir vykdytojai turi 

teisę įsteigti papildomus prizus. 

16. Komandoms, patekusioms į LBF Taurės varžybų II etapą, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo etapus, 

papildomų mokesčių nėra. 

17. Varžybų teisėją skiria LBF Taurės varžybų komisaras. 

 

II. LBF TAURĖS VARŽYBŲ VYKDYMAS 
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18. 2022-2023 m. LBF Taurės varžybos vykdomos pagal Nuostatuose pavaizduotą LBF Taurės varžybų vykdymo 

schemą. 

19. 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). 

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

atitinkantis jaunių, moterų ir/ar senjorų įskaitos kriterijus. 

21. Skirtingų grupių etapo grupių ir II etapo grupių varžybos gali vykti skirtinguose boulingo centruose. Tikslios 

LBF Taurės varžybų vietos ir tikslus tvarkaraštis skelbiamas šiame Reglamente nustatytais terminais. 

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

numatytų varžybų pradžią. Boulingo žaidimo takeliai, skirti LBF Taurės varžyboms, varžybų metu 

pertepami komandoms sužaidus keturias tarpusavio rungtynes (po keturių LBF Taurės grupių etapo turų). 

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

Varžybos vyksta abiem komandoms žaidžiant ant to paties takelio. 
 

Grupių etapas 
 

24. Grupių etapo grupės sudaromos atsižvelgiant į LBF Taurės varžybas užsiregistravusių komandų skaičių. 

Grupės sudaromos traukiant burtus.  

25. Atsižvelgiant į komandų skaičių, grupių etapo burtai traukiami ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 30 

dienos. Jei komandų skaičius LBF Taurės varžybose bus mažesnis arba lygus 8 (aštuoni), grupių etapo burtai 

nebus traukiami, o visos komandos žais vienoje grupėje. 

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

po vieną kartą. 

27. 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).  

28. 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. 

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

31. Grupėje užimtą komandos vietą apsprendžia: 

31.1. Komandos surinktų taškų skaičius; 

31.2. Komandos bendra partijų taškų suma; 

31.3. Jei dvi ar daugiau komandų grupėje surenka vienodą skaičių taškų ir vienodą bendrą partijų taškų 

sumą, aukštesnę vietą grupėje užima ta komanda, kuri tarpusavio rungtynėse iškovojo pergalę; 

31.4. Jei 31.1 - 31.3 papunkčiuose apibrėžtomis sąlygomis vis tiek neįmanoma apspręsti komandos vietos 

grupėje, tuomet traukiami burtai. 
 

II etapas 
 

32. II etapas bus 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 (žr. 48 p.) 

33. II etape rungtyniauja 1-4 vietas grupėse užėmusios komandos. 
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34. II etapo grupės sudaromos komandas suskirsčius į krepšelius, nustatytus Nuostatuose. 

35. II etapo burtai traukiami ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 18 d. 

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

rungtyniauja po vieną kartą. 

37. 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).  

38. 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. 

39. 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. 

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

41. II etape užimtą komandos vietą apsprendžia: 

41.1. Komandos surinktų taškų skaičius; 

41.2. Komandos bendra partijų taškų suma II etape; 

41.3. Jei dvi ar daugiau komandų grupėje surenka vienodą skaičių taškų ir vienodą bendrą partijų taškų 

sumą, aukštesnę vietą grupėje užima ta komanda, kuri tarpusavio rungtynėse iškovojo pergalę; 

41.4. Jei 41.1 - 41.3 papunkčiuose apibrėžtomis sąlygomis vis tiek neįmanoma apspręsti komandos vietos 

grupėje, tuomet traukiami burtai. 
 

Ketvirtfinalis 
 

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

43. Ketvirtfinalyje komandos suskirstomos į poras pagal II etapo grupėse komandų užimtas vietas, kaip 

nustatyta Nuostatuose. 

44. 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). 

45. 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. 

46. Į kitą etapą patenka komanda poros nugalėtoja. 

47. Varžybos dėl 5-8 vietų nerengiamos, galutinį komandų rikiuotė apsprendžiama pagal bendrą grupės etape, 

II etape ir ketvirtfinalio etape surinktų taškų sumą. 
 

Pusfinaliai ir finalai 
 

48. Pusfinalių poros sudaromos remiantis komandų užimtomis galutinėmis vietomis grupės etape. Pirmajame 

pusfinalyje rungtyniauja pirmą ir ketvirtą vietą grupėje užėmusios komandos, o antrajame pusfinalyje – 

antrą ir trečią vietą grupėje užėmusios komandos. 

49. 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). 

50. 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. 

51. Į finalą patenka pusfinalį laimėjusi komanda. 

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

53. Pagrindinio finalo komanda nugalėtoja tampa LBF Taurės nugalėtoja. 

 

III. VARŽYBŲ GRAFIKAS 
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54. Grupių etapas – 2023 metų sausio 14 d. 

55. Finalinis etapas (pusfinaliai, finalai) – 2023 metų sausio 15 d. 

 

IV. PRIZINIS FONDAS 
 

56. Komanda užėmusi LBF Taurės varžybose pirmąją vietą apdovanojama 750 Eur. 

57. Komanda užėmusi LBF Taurės varžybose antrąją vietą apdovanojama 650 Eur. 

58. Komanda užėmusi LBF Taurės varžybose trečiąją vietą apdovanojama 550 Eur. 

59. Komanda užėmusi LBF Taurės varžybose ketvirtąją vietą apdovanojama 450 Eur. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

60. Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus bei kitų aplinkybių, LBF Taurės varžybų komisaras, 

pritariant LBF Valdybai, pasilieka teisę keisti reglamentą, varžybų grafiką bei rungtynių tvarkaraštį, 

komandoms pranešęs ne vėliau kaip 5 (penkios) dienos iki artimiausių LBF Taurės varžybų pradžios. 

 

 

LBF Valdybos pirmininkas    Erikas Jansonas 

 


