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Izdots saskaņā ar
BOWLERO boulinga centra administrāciju
Klases čempionāta nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. BOWLERO boulinga centra klases čempionāta norises kārtība izveidota, ievērojot
BOWLERO boulinga centra iekšējās kārtības noteikumus un pasākumu organizēšanas
iespējas.
2. Nolikuma pamatuzdevums ir paredzēt kārtību sekmīga klases čempionāta norisei un noteikt
vienotu kārtību, kādā tiek realizēts klases čempionāts boulingā.
3. Nolikums nosaka:
3.1. klases čempionāta procesa organizāciju;
3.2. obligāto klašu pieteikšanās kārtību klases čempionātam;
3.3. punktu reģistrēšanas kārtību;
3.4. vecuma grupu iedalījumu klases čempionātā;
3.5. klases čempionāta programmas saturu un tā cenu;
3.6. klases čempionāta mērķus;
4. Nolikuma ievērošana visiem klases čempionāta dalībniekiem ir obligāta.
II. Klases čempionāta mērķi
5. Popularizēt aktīvu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes skolēnu vidū.
6. Popularizēt boulingu kā sporta veidu un piesaistīt ar vien vairāk jauniešus ar to nodarboties.
7. Dot jauniešiem iespēju savu enerģiju un brīvo laiku ieguldīt lietderīgās aktivitātēs.
8. Noskaidrot labākos boulinga spēlētājus konkrētās klašu grupās.

III. Pieteikšanās noteikumi
9. Klases boulinga čempionātam var pieteikties aizpildot elektronisko pieteikuma formu un
atsūtot to uz bowlero@bowlero.lv vai katru dienu laika posmā no 9:00 līdz 21:00 zvanot pa
tālruni 23110033.
10. Pieteikšanās iespējama līdz 13.maijam, 2019.
IV. Klases čempionāta procesa organizācija
11. Katrai klasei sava dalība klases čempionātā ir iepriekš jāpiesaka.
12. Klases čempionāta dienā dalībnieki ierodas Bowlero boulinga centrā vismaz 20 minūtes
pirms pasākuma norises laika, dalībnieku reģistrācijai, celiņu izlozei.
13. Dalībnieki saņem apavus, speciāli paredzētus boulinga grīdas segumam.
14. Klases boulinga čempionāta abas pusfināla kārtas (A un B grupa) ilgst 5 spēles.
Sešas labākās komandas no katras grupas pirmās kārtas dodas uz pusfinālu. Pusfināls
ilgst 3 spēles.;
Seši labākie pusfinālisti dodas uz finālu. Fināla izspēle ilgst 3 spēles ( Skat. pielikumu Nr.1).
14.1. Klases boulinga čempionāta ilgums ir 3 stundas.
15. Pēc boulinga spēles katra dalībnieka pienākums ir atgriezt boulinga apavus operatoram.
16. Klases čempionāta dalībnieki drīkst izmantot tikai „House ball” (boulinga zāles bumbas).

IV. Punktu reģistrēšanas kārtība
17. Klases čempionāta dalībnieku punktus fiksē boulinga operators, veicot rezultātu izdruku
pēc spēles.
18. Katram dalībniekam ir tiesības lūgt boulinga operatoram savu boulinga rezultātu izdruku par
papildus samaksu.
19. Klases boulinga čempionāta rezultāts ir komandas kopsumma par fināla spēli.
20. Finālā Klases boulinga čempionāta rezultāts ir komandas kopsumma par fināla spēli.
21. Spēles kārtība norisinās pēc Baker spēles principa (1 spēle = 10 freimi, kuros katrs
komandas spēlētājs met viens pēc otra). Skat.piemēru zemāk.
21.1. Gadījumā, ja komandu rezultātu kopsumma ir vienāda, tad tiek vērtēta iepriekšējās
spēles rezultāts
Piemērs:
Komandas dalībnieki: Anna, Jānis, Kaspars, Sabīne un Renārs
1.freims
Met
Anna

2.freims 3.freims 4.freims 5.freims
Met
Met
Met
Met
Jānis
Kaspars Sabīne
Renārs

Par vienu spēli veidojas kopīgs komandas rezultāts.

6.freims 7.freims 8.freims 9.freims
Met
Met
Met
Met
Anna
Jānis
Kaspars Sabīne

10.freims
Met
Renārs

V. Vecuma grupu un komandu iedalījums
22. Klases čempionāta dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības mācību
iestāžu audzēkņi.
23. Klases čempionāta dalībnieki tiek iedalīti divās vecuma grupās:
1) 5.-9. klase,
2) 10.-12. klase.
23.1. Profesionālo izglītības mācību iestāžu audzēkņi tiek iedalīti vecuma grupā 10.-12. klase.
24. Klases boulinga čempionāta dalībnieki (klašu grupas) tiek iedalīti divās grupās: A un B.
VI. Klases čempionāta programmas saturs un tā cenas
25. Klases boulinga čempionāta norisināsies šī gada 18.maijā:
1) 5.-9. klašu grupa plkst. 11:00;
2) 10.-12. klašu grupa plkst. 15:00
Reģistrēšanās klātienē notiek sākot no plkst. 10:00.
26. Klases boulinga čempionāta komandu veido 5 skolēni. Pieteikuma anketā jānorāda viens
komandas rezerves spēlētājs.
25.1. Klasi jāpārstāv gan puišiem, gan meitenēm
27. Katrai komandai ir jāierodas īpašā savas komandas atpazīšanas zīmē - dress code.
28. Klases boulinga čempionāta dalības maksa ir 25 EUR no komandas.
28.1. Komandas saņem 100% dalības apstiprinājumu pēc dalības maksas saņemšanas.
29. Klases boulinga čempionāta cenā ir iekļauta boulinga spēle, apavu īre piecām personai,
boulinga celiņa īre.
30. Pirmās 3 vietas iegūst kausu un balvas no atbalstītājiem.
30.1. Specbalvas nominācijās: Visorģinālākais dress code; Aktīvākā klase; Spēcīgākie līdzjutēji.
VII. Noslēguma jautājumi
31. Klases boulinga čempionāta nolikums izskatīts un saskaņots ar Bowlero administrāciju.
32. Klases boulinga čempionāta nolikums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
33. Pasākuma laikā tiks veikta foto un video uzņemšana, kas tiks izmantoti mārketinga
nolūkiem. Nosūtot pieteikuma anketu, jūs apstiprināt, ka atļaujat publicēt pasākuma foto
atskatu, ja tajā esat iekļauts.
34. Inventāra vai boulinga zāles bojājumu gadījumā, „Bowlero” boulinga centrs ir tiesīgs piešķirt
mantas bojātājam sodu, lai tiktu nosegti boulingam radītie zaudējumi.

„Bowlero” boulinga centra administrācija
Pielikums nr.1

ATLASES KĀRTAS
A grupa

B grupa

(11 komandas)

(11 komandas)

PUSFINĀLS
6 labākās komandas no A grupas + 6 labākās komandas no B grupas

FINĀLS
6 labākās komandas no pusfināla

