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DĖL LBL 2020-2021 M. SEZONO 

 

   

 
Atsižvelgdami į situacijos dėl Covid-19 ir su tuo susijusių apribojimų šalyje neapibrėžtumą laiko 

atžvilgiu, bei siekdami išgirsti Lietuvos boulingo lygos komandų nuomones dėl Lietuvos boulingo lygos (toliau – LBL) 

2020-2021 m. sezono tęstinumo, prašome aptarti savo komandose šiuos siūlymus ir, iki 2021-03-08, informuoti Lietuvos 

boulingo federaciją el.paštu info@lbf-bowling.lt apie Jūsų komandos bendrą nuomonę ir labiausiai priimtiną variantą. 

Lietuvos boulingo federacijos Valdyba šiuo metu svarsto šiuos 2020-2021 m. LBL sezono tęstinumo 

variantus: 

1. Atšaukus veiklos apribojimus ir atsidarius boulingo centramas, atnaujinti LBL sezoną, sudarius naują varžybų 

kalendorių (suderinus su LBL komandomis) tęsti numatytas varžybas, kad būtų sužaistos visos nežaistos 

varžybos. Kadangi sužaisti visas likusias sezono varžybas iki prieš 2020-2021 m. LBL sezoną numatytos sezono 

pabaigos datos būtų neįmanoma, varžybos būtų vykdomos ir vasarą. Numatoma 2020-2021 m. LBL sezono 

pabaiga – 2021 m. rugpjūčio mėn. Jei sezonas užsitęstų (ilgiau nei iki rugsėjo mėn. pradžios, kada turėtų 

prasidėti 2021-2022 m. LBL sezono varžybos), atsižvelgiant į tuo metu esamą situaciją, koreguoti 2021-2022 

m.  sezono reglamentą (pvz. varžybas vykdyti vieno rato sistema ar pan.), kad 2021-2022 m.   sezono varžybos 

užsibaigtų iki 2022 metų vasaros.   

2. Nebevykdyti 2020-2021 m. LBL sezono. Nugalėtojai nebūtų nustatomi. Prieš sezoną sumokėti LBL mokesčiai 

į LBF biudžetą klubams negrąžinami, o LBF biudžete numatyti LBL 2020 – 2021 m. sezono nugalėtojų ir 

prizininkų piniginiai prizai perkeliami ir pridedami prie 2021-2022 m. piniginių prizų fondo. 2021-2022 m. 

sezonas vyksta pagal įprasta tvarka patvirtintą varžybų grafiką. 2021-2022 m. sezono startiniai mokesčiai, 

įprasta tvarka, sumokami iki 2021-2022 m. sezono pradžios. Mokesčių dydis lieka nepakitęs. 2021-2022 m. 

LBL sezono piniginis prizinis fondas būtų sudarytas iš bendro 2020-2021 m. ir 2021-2022 m. LBL sezonams 

numatytų piniginių prizinių fondų lėšų. 

3. Sujungti 2020-2021 m. ir 2021-2022 m.  sezonus, o dar nežaistas 2020-2021 m. sezono varžybas žaidžiant 

pagal galimybes ir suderintą tarp komandų ir LBL komisaro grafiką, 2021-2022 metais. Prieš sezoną sumokėti 

LBL mokesčiai į LBF biudžetą klubams negrąžinami, o LBF biudžete numatyti LBL nugalėtojų ir prizininkų 

piniginiai prizai perkeliami ir pridedami prie 2021-2022 m. piniginių prizų fondo. Nustatant finalinio 

etapo/atkrintamųjų varžybų dalyvius būtų skaičiuojami 4 ratų rezultatai. 3 ir 4 ratų (2021-2022 m. sezono) 

startiniai mokesčiai sumomokami iki 3-čio rato (t.y. 2021-2022 m. sezono) pradžios. Mokesčiai lieka nepakitę. 
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Bendras abiejų sezonų piniginis prizinis fondas būtų sudarytas iš bendro 2020-2021 m. ir 2021-2022 m. LBL 

sezonams numatytų piniginių prizinių fondų lėšų. 

 

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir atsakymus. 

Gavusi ir išnagrinėjusi Jūsų atsakymus bei siūlymus, LBF Valdyba priims atitinkamus, su LBF ir boulingo 

bendruomenės interesais derančius, sprendimus. 

 

Lietuvos boulingo federacijos Valdyba  


