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I-MOJO MOLĖTŲ RAJONO ATVIRO  

KOMANDINIO BOULINGO TURNYRO 

REGLAMENTAS 
 

Turnyro tikslas: Suburti aktyvaus laisvalaikio mėgėjus bendrai pramogai. Skatinti žaidėjų individualų 

meistriškumą ir puoselėti komandinę dvasią.  

 

Turnyro organizatorius: Donato Javaišio kaimo turizmo sodyba „Luokesų Dvaras“ 

 

Turnyro vieta: Ežerėlių g. 8, Luokesos km., Molėtų raj. Telefonas informacijai: 8 670 91112. 

 

Turnyro dalyviai: Turnyre dalyvauja komandos sudarytos iš mažiausiai 4-ių žaidėjų, užsiregistravusios 

iki 2013 m. sausio 31 dienos ir sumokėjusios nustatyto dydžio komandos registracijos mokestį. Žaidėjų 

amžius, lytis, rasė, pilietybė ar politinės pažiūros nereglamentuojamos. 

 

Pagrindinės taisyklės: 

1. Komandą sudaro 4 žaidžiantys žaidėjai ir iki 2 atsarginių žaidėjų, kurie yra užregistruojami 

komandai pateikus paraišką dalyvauti turnyre. Paraiškoje nurodomas komandos kapitonas su 

kuriuo yra derinamas burtų traukimo, bei varžybų laikas, kiti klausimai. Vėliau keičiant 

komandos sudėti privaloma tai suderinti su organizatoriais prieš eilines varžybas. 

2. Varžybų metu žaidžia tik 4 žaidėjai. Komandos dalyviai gali keistis tik po sužaistos partijos. 

3. Žaidėjas negali dalyvauti keliose komandose net ir jo komandai iškritus iš turnyro. 

4. Žaidėjas, žaidžiantis vienoje iš profesionalių Lietuvos boulingo komandų turi pranešti 

organizatoriams. Jo surinkti taškai skaičiuojami taikant koeficienta 0,7 apvalinant į didesnę pusę. 

Komandoje maksimaliai gali būti tik vienas profesionalus boulingo žaidėjas. 

5. Burtų keliu komandos bus suskirstytos į pogrupius (pogrupių skaičius priklausys nuo 

dalyvaujančių komandų skaičiaus). 

6. Bus sudarytas varžybų tvarkaraštis, kurio turės laikytis visos komandos. Komanda nepranešusi ir 

neatvykus laiku, bus baudžiama 20 proc. taškų nuo būsimo to turo komandos rezultato arba 

mokės už laukiančios komandos gėrimus:) Antrą kartą  neatvykusi - komanda diskvalifikuojama. 

Komandos tarpusavyje galės ir pačios pasiskirti sau tinkamą žaidimo datą bei laiką, suderinus su 

organizatoriais. 

7. Pogrupiuose visos komandos sužais tarpusavyje po vieną kartą. Susitikimo metu bus žaidžiamos 

3 partijos. Bendra komandos trijų partijų metu surinktų taškų suma lems tos dienos poros 

nugalėtoją. Visų sužaistų partijų taškai bus sumuojami bendroje lentelėje, kuri ir lems komandų 

vietas pirmo turnyro etapo pabaigoje. Dienos nugalėtojas bus papildomai skatinamas rėmėjų 

prizais. Komandoms leidžiama prieš kiekvienas varžybas susitarti ir dėl papildomo tos dienos 

varžybų nugalėtojo prizo. 

8. Moterims ir vaikams iki 16 metų prie kiekvienos partijos pridedami 15 taškų.  



9. Į antrą etapą pateks visos komandos. Geriausios komandos žais dėl nugalėtojų titulo, o likusios 

komandos susitiks mažajame finale dėl paguodos prizo( žr. turnyrinę lentelę). 

10. Priklausomai nuo pirmame etape užimtos vietos, antrame etape komandos automatiškai bus 

suskirstytos į poras ir toliau žais atkrintamųjų varžybų principu. 

11. Antrame etape susitikimo metu bus žaidžiamos 4 partijos. 

12. Numatoma varžybų pradžia – 2013 m. vasario 4-5 d (tikslią datą, tvarkaraštį rasite spaudoje, 

internete, facebook‘e. Komandų kapitonus informuosime asmeniškai. Registracijos pabaiga 2013 

m. sausio 31 d. 

13. Turnyro metu kilusius ginčus sprendžia tuo metu besivaržančių komandų kapitonai. Jei susitarti 

nepavyksta, organizatorių žodis yra lemiamas. 

 

Dalyvių registracija: Registruojantis komanda užpildo registracijos formą, kur nurodo žaidėjų 

duomenis ir komandos kapitoną. Registracijos mokestis komandai – 69 Lt. Užsiregistravusieji iki sausio 

20 dienos moka tik 39 Lt. Pavėluotai, bet iki pirmųjų varžybų pradžios užsiregistravusi komandą moką 

99 Lt registracijos mokestį. 

 

Apdovanojimai:  Nugalėjusi komanda bus apdovanota 300 Lt. piniginiu prizu ir remėjų suvenyrais. 

Visoms komandoms bus įteikti dalyvio diplomai, bei remėjų ar dalyvaujančių komandų suvenyrai. Taip 

pat bus apdovanojami geriausius rezulatatus vyrų, moterų ir vaikų (iki 16 m.) grupėse rezultatus pasiekę 

žaidėjai. Bus fiksuojami Luokesų Dvaro takelių rekordai. Bus apdovanotos azartiškiausia (linksmiausia) 

komanda. Nugalėtojams bus įteiktos taurės. Kiekviena komanda gali įsteigti savo prizą už pačių 

sugalvotą nominaciją. 

 

Specialus pasiūlymas: Turnyro metu, visos dalyvaujančios komandos ir jų palaikymo komandų nariai 

gaus 20 proc. nuolaidą boulingui, biliardui ir gėrimams tiek varžybų, tiek treniruočių metu. Visos 

komandos gaus po vieną nemokamą boulingo žaidimo valandą terniruotei ir susižaidimui. Viso turnyro 

metu, dalyvaujanti komanda (įmonė) turi teisę nemokamai reklamai (vėliava, tentas) „Luokesų dvaro“ 

boulingo ir biliardo patalpose.  

 

Rezultatų skelbimas: Apie turnyro eigą bus nuolat skelbiama internete adresu www.luokesudvaras.lt , 

www.moletas.lt , facebook puslapyje ir laikraštyje „Vilnis“. 

 

Organizatoriai pasilieką teisę keisti reglamentą. Apie pakeitimus komandų kapitonai bus informuoti 

asmeniškai.  

 

 

Linkime sėkmės ir gerų emocijų!!! 

 

 

http://www.luokesudvaras.lt/
http://www.moletas.lt/

