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TURNĪRA REGLAMENTS 

 
1. Turnīra norises vieta. 
Boulinga halle „TOSS” - Rīga, Ķengaraga iela 6 (biljarda zāle 2.stāvā). 
 
2. Turnīra spēļu kalendārs un formāts. 
 
* 11.04. - 13.04.  18:00 – 22:00 - kvalifikācijas grupu spēles, līdz 2 uzvarētiem freimiem (best of 3) 
* 14.04.  - 15.04. 18:00 – 22:00 - izslēgšanas spēles (play-off), līdz 3 uzvarētiem freimiem (best of 5) 
* 15.04. (piektdiena)  18:00 – fināls  līdz 5 uzvarētiem freimiem (best of 9) 
(*atkarībā no dalībnieku skaita LRBF var mainīt turnīra grafiku)  
 
2.1. Kvalifikācijas spēles. 
Kvalifikācijas spēles notiek grupās, katrā grupā tiek ielozēti ne mazāk, ka 5 spēlētāji. Izloze tiek veikta saskaņā ar 
spēlētāju pieteikumiem un aktuālo LRBF Latvijas snūkera reitingu.  
Spēles grupās notiek līdz 2 uzvarētiem freimiem (best of 3).  
Turnīra izslēgšanas spēlēm (play–off) kvalificējas kopā 8 (vai 4) labākie spēlētāji no visām grupām.  
 (*atkarībā no dalībnieku skaita LRBF var mainīt turnīra reglamentu).  
 
2.2. Izslēgšanas spēles (play-off). 
Izslēgšanas spēles līdz finālam notiek līdz 3 uzvarētiem freimiem (best of 5),  fināls - līdz 5 uzvarētiem freimiem 
(best of 9). Spēles par 3.vietu nenotiek.  
Izslēgšanas spēļu gaitā pēc katriem 3 (trīs) nospēlētiem freimiem tiek piešķirts pārtraukums 5 (piecas) minūtes.  
Spēlētājam, kas nokavējis play-off spēles sākumu līdz 5 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā freimā, ja 15 
minūtes un vairāk, tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.  
 
3. Noteikumi. 
Turnīra spēles notiek saskaņā ar WPBSA (Pasaules Profesionālās Biljarda un Snooker Asociācijas) 
apstiprinātajiem Snooker spēles noteikumiem. 
 
4. Dalības maksa. 
Dalības maksa sastāda 15 EUR. Dalības maksa tiek samaksāta galvenajam tiesnesim pirms turnīra sākuma. 
 
5. Apģērbs (dress-code).  
Turnīra kvalifikācijas grupu spēlēs drīkst spēlēt brīvā formā. Izslēgšanas spēlēs (play-off) dalībniekiem jābūt 
ģērbtiem tumšās kurpēs (sporta apavi nav pieļaujami), tumšās biksēs (džinsi un sporta bikses nav pieļaujami), 
vienkrāsainā kreklā ar garām piedurknēm (sporta un t-krekli nav pieļaujami) un vestē. Spēlētāji, kas nav 
ievērojuši ģērbšanas noteikumus (dress-code) netiek pielaisti. 
 
6. Balvu fonds. 
Balvu fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām un LRBF atbalsta summas 100 EUR apmērā. 
Ar naudas balvām tiek apbalvotas 1,2 un 3. Vietas.   
Visi turnīra dalībnieki saņems dienas ieejas biļetes uz  Kaspersky Riga Masters 2016 fināla dienu 

(piektdiena, 24.jūnijs).  
 

REĢISTRĀCIJA TURNĪRAM ELEKTRONISKI: www.lrbf.lv (līdz 10.04.2016. plkst.20:00) 
 

Izlozes un čempionāta rezultāti tiks publicēti LRBF mājas lapā: www.lrbf.lv un www.tournamentservice.net. 
 

Sacensību galvenais tiesnesis: Māris Kaļva (tālr.: +371 29232878) 
 


