
 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTU PĀRIEM UN MIX PĀRIEM POOL9 
NOLIKUMS  

 
1. Vispārējie noteikumi 

 
1. Turnīra nosaukums – 2022. gada Latvijas čempionāts pāriem un mix pāriem (turpmāk tekstā – 

Turnīrs);  
2. Turnīra organizētājs – biedrība ”Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā - LRBF), kā 

Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija; 
3. Turnīra rīkotājs - biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā - LPF); 
4. Turnīra norises vieta – atlases un izslēgšanas spēlēs notiks klubā ”BAMS Pool House” Rīgā, Cēsu ielā 

18; 
5. Turnīra norises laiks – 2022.gada 17.decembris – 18. decembris; 
6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks, izņemot Krievijas un Baltkrievijas 

sportistus. 
 

2. Dalības maksa 
 
7. Dalības maksa par piedalīšanos turnīrā tiek noteikta 30 EUR (ttīsdesmit eiro) apmērā no katra pāra, 

bet jauktajos pāros 10 EUR apmērā no pāra 
8. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam 

tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti. 
 

3. Turnīra grafiks un formāts 
 
9. Turnīrs notiek ievērojot šādu grafiku: 

Sestdiena - 2022.gada 17.decembris: 
- dalībnieku reģistrācija   - plkst. 10:00 
- turnīra atklāšana, divmīnusu atlases spēļu sākums - plkst. 11:00 
- izlēgšanas spēles pēc olimpiskās sistēmas   - pēc divmīnusu atlases spēlēm. 
Svētdiena - 2022.gada 18.decembris: 
- izlēgšanas spēļu turpinajums   - Plkst. 11:00*. 
(*atkarībā no dalībnieku skaita, ja visu turnīru nebūs iespējams izspēlēt vienā dienā) 

10. Atlases spēles notiek pēc divmīnusu sistēmas, ar 4 vai 8  pāru izsēšanu (ņemot vērā katra pāra 
labāko spēlētāju) un dalībnieki spēlē līdz maksimāli 6 uzvarām. Ja pāri piedzīvo divus zaudējumus viņi no 
dalības turnīrā izstājas. 

11. Pēc atlases spēļu rezultātiem tiek noteikti turnīra fināla daļas pāri (to skaits atkarīgs no kopējā 
dalībnieku skaita un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis). Fināla daļas pāru vietas fināla daļā 
tiek noteiktas tā, lai pāri bez zaudējumiem spēlētu ar pāri ar vienu zaudējumu. Izlozi veic turnīra galvenais 
tiesnesis pirms fināla daļas. 

12. Fināla dalībnieki spēlē līdz maksimāli 8 uzvarām. Ja pāris piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības 
turnīrā izstājas. 

13. Fināla daļā spēle par trešo vietu nenotiek un abi dalībnieki ieņem trešās vietas.  



14. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 10 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā freimā. 
Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 20 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts 
zaudējums spēlē bez rezultāta. Pretiniekam šajā gadījumā tiek piešķirta uzvara bez rezultāta.  
 

4. Turnīra noteikumi 
 

15. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla 
noteikumiem. 

16. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i. gan pāri, gan pāra dalībnieki veic izsitienu 
pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai 
pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus - ”Ball Rack” un izsitienā tiek izmantots trīs bumbu noteikums. 

17. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot 
vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.  

18. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta. 
 

5. Apģērbs 
 
19. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, 

biksēs un kreklā. 
20. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks pārģērbties saskaņā ar iepriekšējā 

punkta noteikumiem un ievērojot 14.punkta noteikumus ar izrietošajām sekām.  
21. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie 

spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.  
 

6. Tiesāšana un tiesneši  
 

22. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Gala vārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību 
galvenajam tiesnesim. 

23. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās 
situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi. 

 
7. Apbalvošana 

 
24. Turnīra uzvarētāji saņem Latvijas čempiona titulu, medaļas, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki – 2. 

un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.  
25. Balvas nodrošina LRBF, LPF un sadarbības partneri, kā arī sponsori. 

 
Šīs nolikums ir saistošs viesiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.  
 
 
Šīs nolikums ir saistošs visiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem. 
 
Rīgā, 2022.gada 30.novembrī 
LRBF valde 
 


