
 
 

Turnīra organizātors: Biedrība “Latvijas Republikas Biljarda Federācija”, reģistrācijas nr.40008024740. 
Turnīra rīkotājs: Biedrība “Latvijas Snooker Federācija”, reģistrācijas nr. 40008144466. 

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS PIRAMĪDĀ 2022 
(KOMBINĒTA PIRAMĪDA) 

 
2022.gada 11.- 12.jūnijā 

 
TURNĪRA NOLIKUMS 

 
1. Sacensību norises vieta un laiks 
BC “PIRAMĪDA 15+1”, Rīga, Klijānu ielā 8 (4.stāvs), 2022.gada 04. – 205.jūnijā 
 
2. Sacensību norises kalendārs  
11.06. (sestdiena) - 11:00 – kvalifikācija, izslēgšanas spēles 1/8* 
12.06. (svētdiena) - 11:00 - izslēgšanas spēles 1/4*, 1/2* un fināls .  
 
3. Sacensību noteikumi un formāts 
Čempionāta spēles notiek saskaņā ar IPC (International Pyramid Confederation) spēkā esošajiem piramīdas 
spēles noteikumiem, un šo nolikumu. Latvijas čempionāts piramīdā notiek divos posmos: 
 
3.1. Kvalifikācija: 
Kvalifikācijas spēles notiek pēc Double Elimination (divmīnusu) sistēmas. Turnīra izslēgšanas spēlēm (play–off) 
atkarībā no dalībnieku skaita  kvalificējas 4/8/16* labākie spēlētāji. Spēles kvalifikācijā notiek līdz 3 uzvarētām 
partijām (best of 5). 
 
3.2. Izslēgšanas spēles: 
Izslēgšanas spēles notiek pēc olimpiskās sistēmas. Visas izslēgšanas spēles līdz finālam notiek līdz 4 uzvarētām 
partijām (best of 7), bet finālā - līdz 5 uzvarētām partijām (best of 9). Spēles par 3.vietu nenotiek.  
Sacensību laikā spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 10 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā 
partijā, ja 15 minūtes un vairāk, tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums spēlē. 
Izslēgšanas spēļu gaitā pēc katrām 3 (trīs) nospēlētām partijām tiek piešķirts pārtraukums 5 (piecas) minūtes. 
 

(* Atkarībā no dalībnieku skaita pēc reģistrācijas pabeigšanas LRBF var izdarīt grozījumus turnīra formātā!) 
 
4. Apģērbs (dress-code) 
Sacensību 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 netiek pielaisti. 
 
5. Dalības maksa un apbalvošana  
Dalības maksa ir 30 EUR. Dalības maksa tiek samaksāta galvenajam tiesnesim pirms turnīra sākuma. Tiek 
apbalvotas pirmās četras vietas.  
 

Reģistrācija turnīram elektroniski LRBF mājas lapā – www.lrbf.lv līdz 2022.g. 10.jūnijam, plkst.20:00) 
 

Izlozes un čempionāta rezultāti tiks publicēti LRBF mājas lapā: www.lrbf.lv. 
 
Apstiprinu: Rīgā, 2022.gada 27.maijā 
LRBF Prezidents S.Koļcovs 
 


