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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. individuālo pārspēļu organizāciju;
3.3. obligāto klašu pieteikšanās kārtību klases čempionātam;
3.4. punktu reģistrēšanas kārtību;
3.5. vecuma grupu iedalījumu klases čempionātā;
3.6. klases čempionāta programmas saturu un tā cenu;
3.7. klases čempionāta mērķus;
3.8. finālturnīra organizāciju 2020. gada pavasarī.
4. Nolikuma ievērošana visiem klases čempionāta dalībniekiem ir obligāta.
II. Klases čempionāta mērķi
5. Popularizēt aktīvu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes jauniešu vidū.
6. Popularizēt boulingu kā sporta veidu un piesaistīt ar vien vairāk jauniešus ar to nodarboties.
7. Sniegt 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 pietikties katru dienu laika posmā no 10:00 līdz 20:00 zvanot
uz tālruņa nr. 23110033 vai elektroniski bowlero@bowlero.lv
10. Boulinga celiņus klases čempionātam ir iespējams rezervēt no pirmdienas līdz piektdienai no
12:00 līdz 17:00.
11 Rezervējot boulinga celiņu, obligāti jānorāda parole – klases čempionāts.
12. Piedāvājums var tikt izmantots atkārtoti 2019./2020. mācību gada laikā.
IV. Klases čempionāta procesa organizācija
15.Klases boulinga čempionātā klasi jāpārstāv gan puišiem, gan meitenēm.
16. Katrai klasei sava dalība klases čempionātā ir iepriekš jāpiesaka (skat. 9.,10.,11. punktu).
17. Klases čempionāta dienā dalībnieki ierodas „Bowlero” boulinga centrā 10 minūtes pirms
pasākuma norises laika.
18. Dalībnieki saņem apavus, speciāli paredzētus boulinga grīdas segumam.
19. Klases boulinga čempionāts ilgst vienu spēli.
19.1. Klases čempionāta ilgums katrai klasei ir individuāls, atkarībā no tā, cik ilgā laika posmā tiek
izspēlēta viena boulinga spēles.
20. Pēc boulinga spēles katra dalībnieka pienākums ir atgriezt boulinga apavus operatoram.
21. Klases čempionāta dalībnieki drīkst piedalīties čempionātā tikai izmantojot Bowlero boulinga
zāles inventāru ( boulinga bumbas, apavus ).
V. Individuālo pārspēļu organizācija
22. Rezultātu vai reitingu uzlabošanai katrs klases čempionāta dalībnieks drīkst pieteikties
individuālajām pārspēlēm. Pieteikšanās notiek individuāli.
23. Pirms individuālās pārspēles uzsākšanas dalībnieka pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu boulinga operatoram, tiek piefiksēti personas dati un skola.
24. Individuālajās pārspēlēs dalībnieks izspēlē vienu boulinga spēli, kuru ilgums ir atkarīgs
individuāli no dalībnieka.
25. Individuālajās pārspēlēs tiek vērtēts vienas labākās spēles rezultāts.

VI. Punktu reģistrēšanas kārtība
26. Klases čempionāta dalībnieku punktus fiksē boulinga operators, veicot rezultātu izdruku pēc
spēles.
27. Katram dalībniekam ir tiesības lūgt boulinga operatoram savu boulinga rezultātu izdruku par
papildus samaksu.
28. Reģistrējot punktus, boulinga operatora pienākums ir aizpildīt jau gatavu veidlapu (skat. 1. piel.).
Skolotāja pienākums ir dotajā veidlapā norādīt dalībnieku vārdus, skolu un savu kontaktinformāciju.
VII. Vecuma grupu iedalījums
29. Klases čempionāta dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības mācību iestāžu
audzēkņi.
30. Klases čempionātā piedalās arī skolotāji.
30.1. Uz klasi līdz 20 skolēniem, klases čempionātā piedalās viens skolotājs. Klasē, kur ir vairāk,
kā 20 skolēni, klases čempionātā drīkst piedalīties divi skolotāji.
31. Klases čempionāta dalībnieki tiek iedalīti trīs vecuma grupās:
1) 5.-9. klase,
2) 10.-12. klase.
31.1. Profesionālo izglītības mācību iestāžu audzēkņi, kas mācās kursos, ne klasēs, tiek iedalīti
vecuma grupā 10.-12. klase.
VIII. Klases čempionāta programmas saturs un tā cenas
32.
Klases
čempionāta
cena
ir
3,50
EUR
32.1. Klasei ir iespējams izvēlēties papildus piedāvājumu:
1) Ekskursija boulinga aizkulisēs - 1.50 EUR/pers. (~30min)
2) Ēšanas komplekts - 3.00 EUR/pers. (pica + dzēriens)

no

viena

dalībnieka.

33. Klases čempionāta cenā ir iekļauta 15 min iesildīšanās, viena pilna boulinga spēle, apavu īre
vienai personai, boulinga celiņa īre.
34. Klases čempionāta atlases spēlēs ietilpst boulinga spēle, punktu apkopojums (skat. 26.
punktu),visu skolēnu apbalvošana ar pateicības rakstiem.
35. Skolotāji klases čempionātā piedalās bez maksas.
36. Skolotājiem pirms klases čempionāta tiek piešķirts kupons, kas ļauj pasūtīt Bowlero bārā vienu
kafiju vai tēju bez maksas.
36.1. Kupons derīgs vienu reizi, tikai klases čempionāta izspēles dienā.
37. Individuālo pārspēļu cena ir 3,50 EUR .

IX. Finālturnīra organizācija 2020. gada pavasarī
38. Finālturnīrā iekļūst 12 labākās klašu komandas katrā vecuma grupā un 12 labākie skolotāji.
39. Vērtēti tiek labākie punkti no divām boulinga spēlēm.
40. Uzvarētāji katrā vecuma grupā iegūst čempiona kausu.
41. Katras vecuma grupas uzvarētāji izcīna balvas no pasākuma atbalstītājiem.
42. Finālturnīra datums tiek noteikts 2020. gada pavasarī. Individuāli par turnīra norisi paziņojot
tiem, kas finālā ir iekļuvuši.
43. Dalība finālturnīrā ir bezmaksas.
X. Noslēguma jautājumi
44. Savam klases čempionāta reitingam var aktīvi sekot līdzi www.facebook.com/BowleroRiga.
45. Klases čempionāta nolikums izskatīts un saskaņots ar Bowlero administrāciju.
46. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu „Bowlero” klases čempionāta
2018./2019. mācību gada nolikumu.
47. Klases čempionāta nolikums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
48. Inventāra vai boulinga zāles bojājumu gadījumā, „Bowlero” boulinga centrs ir tiesīgs piešķirt
mantas bojātājam sodu, lai tiktu nosegti boulingam radītie zaudējumi.
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