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APSTIPRINĀTS: 
Latvijas Kērlinga asociācijas valde  

2009. gada 29. septembris 
 

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents  
________________________ 

K. Smilga 
 

 
LATVIJAS ČEMPIONĀTA KĒRLINGĀ NOLIKUMS  

 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 
1.1. Popularizēt kērlingu Latvijā un pasaulē. 
1.2. Noskaidrot sezonas (sezonas ilgums tiek noteikts no 1.jūlija līdz nākamā gada 

30.jūnijam) labākās kērlinga komandas un spēlētājus. 
1.3. Noteikt komandas – Latvijas izlases, kuras pārstāvēs Latviju Eiropas, pasaules 

čempionātos, Baltijas kausā un Eiropas junioru izaicinājuma kausā.  
 

2. ČEMPIONĀTI 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS TIEK ORGANIZĒTS UN LATVIJAS ČEMPIONA TITULS TIEK 
IZCĪNĪTS SEKOJOŠĀS DISCIPLĪNĀS: 
 

• VĪRIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ 
• SIEVIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ 
• JAUKTO KOMANDU KONKURENCĒ 
• JUNIORU (VĪRIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ 
• JUNIORU (SIEVIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ 
• JAUKTO PĀRU KOMANDU KONKURENCĒ 

 
3. VADĪBA 

 
3.1. Latvijas čempionātus kērlingā organizē un vada Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk 

tekstā- LKA) valdes apstiprināta Organizācijas komiteja (turpmāk tekstā – OK). LKA 
apstiprina OK vadītāju. 

3.2. OK Vadītājs atbild par visiem jautājumiem, kas attiecas uz jebkuru no 2. punktā 
minētajām disciplīnām (turpmāk tekstā – Čempionāti) organizācijas vietu, laiku, 
pieteikumu iesniegšanu, dalības maksām, apbalvošanu, finansiālajām saistībām un 
citiem Čempionātu organizatoriskajiem jautājumiem. 

3.3. LKA kompetencē ir Čempionātu dalības maksu un kalendāra apstiprināšana, kuru 
sagatavo un iesniedz apstiprināšanai OK Vadītājs 

3.4. OK vadītājs 1 mēneša laikā pēc katra Čempionāta beigām iesniedz LKA Valdei mutisku 
vai rakstisku atskaiti par Čempionāta norisi. 

3.5. Čempionāta organizācijas komisijas vadītājs apstiprina tiesnešus un Čempionāta 
Galveno tiesnesi un nosaka Čempionāta tiesāšanas grafiku.  

3.6. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem Čempionāta laikā, lemj spēles tiesneši. 
3.7. Ja Čempionāta laikā tiek iesniegts protests pret tiesneša lēmumu, tad Galvenā tiesneša 

lēmums ir galīgs un nepārstrīdams. 
 

4. VIETA UN LAIKS 
 
4.1. Čempionāti notiek atbilstoši LKA valdes apstiprinātam spēļu kalendāram. Spēļu 

pārcelšana iespējama tikai Latvijas izlases interesēs ar LKA valdes atļauju.  
4.2. Spēļu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem Pasaules Kērlinga Federācijas (WCF) 

kērlinga spēles noteikumiem un prasībām. Izņēmumi par laukuma izmēriem un 
izmantojamo inventāru pieļaujami tikai ar LKA valdes atļauju. 
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4.3. Pirms spēles sākuma laukuma tiesnešiem jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta bāzes 
tehnisko stāvokli un piemērotību Čempionātu spēļu rīkošanai. 

 
5. DALĪBNIEKI 

 
5.1. Čempionātos var piedalīties LKA Biedru vai LKA Biedru kandidātu pārstāvētās 

komandas, par kurām LKA valdes noteiktajos termiņos un apmērā LKA Biedri vai LKA 
Biedru kandidāti ir iemaksājuši dalības maksu. 

5.2. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Čempionātos drīkst piedalīties 
tikai ar viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz LKA kopā ar komandas 
pieteikumu. 

5.3. Čempionātā junioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē var piedalīties 
spēlētāji, kuri nav sasnieguši 21 (divdesmit viena) gada vecumu līdz tekošā gada 30. 
(trīsdesmitajam) jūnijam (ieskaitot). 

5.4. Katra komanda Čempionātam var pieteikt : 
5.4.1. ne vairāk kā 6 (sešus) spēlētājus vīriešu, sieviešu un junioru komandu konkurencē; 
5.4.2. ne vairāk kā 6 (sešus) spēlētājus jaukto (MIX) komandu konkurencē, no kuriem 

vismaz diviem ir jābūt viena dzimuma pārstāvjiem; 
5.4.3. tieši 2 (divus) spēlētājus jaukto pāru konkurencē, no kuriem katrs spēlētājs ir sava 

dzimuma. 
5.5. Čempionātam pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā komandā 

attiecīgajā Čempionātā. 
5.6. Spēlētāju, komandu, LKA biedru un LKA biedru kandidātu pārkāpumu sodīšanu 

nosaka LKA valde. 
 

6. PIETEIKUMI 
 

6.1. Kluba pieteikumi dalībai Čempionātos iesniedzami OK vadītājam.  
6.2. Komandas vārdiskie sastāva pieteikumi dalībai Čempionātos iesniedzami OK 

vadītājam. 
6.3. Pieteikums katrai spēlei, aizpildot spēles protokola pieteikumu sadaļu, jāiesniedz 

spēles tiesnesim 15 (piecpadsmit) minūtes pirms spēles sākuma. 
 

7. NORISE 
 

7.1. Latvijas čempionāts vīriešu un sieviešu komandām 
7.1.1. Latvijas čempionāts noris 3 (trīs) posmos: 

• Latvijas čempionāta B līga (kvalifikācijas sacensības dalībai A grupā) 
• Latvijas čempionāta A līgas pamatturnīrs 
• Latvijas čempionāta A līgas finālturnīrs 

7.1.2. Ja dalībai Čempionātā noteiktajos termiņos OK ir saņēmusi ne vairāk kā 8 (astoņus) 
komandu pieteikumus, tad Latvijas čempionāts B līgā netiek aizvadīts, un visas 
pieteiktās komandas nodrošina sev vietu A līgā.  

7.1.3. Ja dalībai Čempionātā noteiktajos termiņos OK ir saņēmusi 9 (deviņus) vai vairāk 
komandu pieteikumus, tad tiek aizvadīts B līgas turnīrs. 

7.1.4. Komandas, kas ieguvušas 1.-6.vietu iepriekšējās sezonas Čempionātā, nodrošina 
sev tiesības spēlēt A līgā tekošajā sezonā. 

 
 

7.1.5. Komandas, kas iepriekšējās sezonas Čempionātā izcīnījušas 7. un zemākas vietas 
kopā ar komandām, kas iepriekšējās sezonas Čempionātā nav piedalījušās, tekošajā 
sezonā izspēlē B līgas turnīru, kurā noskaidro B līgas uzvarētājus (ja B līgas turnīru 
ir nepieciešams aizvadīt).. 2 (divas) komandas, kas B līgas turnīrā ir izcīnījušas 1. 
un 2. vietu, nodrošina sev tiesības spēlēt tekošās sezonas A līgā. 

7.1.6. Gadījumā, ja kāda no komandām, kas ieguvušas 1.-6.vietu iepriekšējās sezonas 
Čempionātā, nepiedalās tekošā gada Čempionātā, tās vietu ieņem komanda, kas 
iepriekšējās sezonas Čempionātā ir izcīnījusi 7.vietu, līdz ar ko B līgas turnīrā dalību 
ņem 8. un zemākas vietas ieguvējas komandas. 
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7.1.7. Ja Čempionātam pieteiktas 9-12  (deviņas līdz divpadsmit) komandas, tad B līgas 
turnīrs tiek aizvadīts pēc divu apļu izspēles principa.Ja Čempionātam pieteiktas 13-
16 (trīspadsmit līdz sešpadsmit) komandas, tad B līgas turnīrs tiek aizvadīts pēc 
viena apļa izspēles principa. 

7.1.8. Ja Čempionātam pieteiktas vairāk kā 16 (sešpadsmit) komandas, tad B līgas 
komandas, saskaņā ar iepriekšējās sezonas rezultātiem, tiek sadalītas 2 (divās) 
grupās, kur aizvada viena apļa turnīru. Katras grupas 2 labākās komandas pēc 
"Page" izspēles principa noskaidro B līgas uzvarētāju un divas labākās komandas, 
kas kvalificējas dalībai A līgā. 

7.1.9. Gadījumā, ja kāda no B līgas uzvarētāja komandām, kas izcīnījušas tiesības spēlēt A 
līgas turnīrā, atsakās vai nevar spēlēt, tās vietu ieņem komanda, kas B līgas turnīrā 
ieņēmusi nākamo augstāko vietu.   

7.1.10. A līgā komandas pamatturnīrā aizvada 2 (divu) apļu izspēli, kurā noskaidro 4 
(četras) komandas, kas kvalificējas finālturnīram. 4 (četras) labākās komandas, kas 
izcīnījušas visvairāk uzvaru pamatturnīrā, izcīna tiesības startēt finālturnīrā. 

7.1.11. Finālturnīru aizvada pēc „Page” izspēles principa un noskaidro Latvijas 
čempionus vīriešu un sieviešu komandu konkurencē. 

7.1.12. Komanda, kas mainījusi nosaukumu salīdzinājumā ar iepriekšējās sezonas 
Čempionātu bez būtiskām komandas sastāva izmaiņām, nav uzskatāma par 
komandu, kas iepriekšējās sezonas Čempionātā nav piedalījusies. Pieteikumus par 
komandas nosaukuma maiņu izskata LKA. 

 
7.2. Latvijas čempionāts jauktajām un jaukto pāru komandām 
7.2.1. Latvijas čempionāts noris 2 posmos 

• Grupu turnīrs 
• Finālturnīrs 

7.2.2. Ja Čempionātam OK noteiktajos termiņos piesakās līdz 10 (desmit) komandām, tad 
Grupu turnīrs netiek aizvadīts. 

7.2.3. Ja Grupu turnīrs netiek aizvadīts, visas pieteiktās komandas aizvada viena apļa 
turnīru, kurā noskaidro Latvijas Čempionu un galīgo vietu sadalījumu.   

7.2.4. Ja Čempionātam piesakās 11-18 (vienpadsmit līdz astoņpadsmit) komandas, tad 
tiek aizvadīts 2 (divu) grupu turnīrs, ja 19 (deviņpadsmit) un vairāk komandas, tad 
3 (trīs) grupu turnīrs. 

7.2.5. Grupas turnīrs tiek aizvadīts pēc viena apļa izspēles principa. 
7.2.6. Grupas turnīrā 2 (divu) grupu gadījumā finālturnīram kvalificējas 4 (četras) labākās 

komandas, kuras izcīnījušas visvairāk uzvaru, 3 (trīs) grupu gadījumā - 2 (divas) 
labākās komandas. 

7.2.7. Finālturnīrā, divu grupu turnīra gadījumā, komandas, kas kvalificējušās 
finālturnīram, līdzi ņemot savstarpējo spēļu rezultātus, aizvada vēl 4 (četras) spēles 
ar otras apakšgrupas komandām, kas kvalificējušās finālturnīram. Trīs grupu turnīra 
gadījumā, komandas, kas kvalificējušās finālturnīram, izspēlē viena apļa finālturnīru, 
līdzi ņemot savstarpējo spēļu rezultātu ar komandām, kas kvalificējusies no tā paša 
grupu turnīra.   

7.2.8. Komanda, kas izcīnījusi visvairāk uzvaru finālturnīrā, ieskaitot arī grupu turnīra 
spēles ar komandām, kas kvalificējušās finālturnīram, tiek pasludināta par Latvijas 
čempionu jauktajām un jaukto pāru komandām. 

 
 
 

7.3. Latvijas čempionāts junioru komandām 
 

7.3.1. Ja Čempionātam tiek pieteiktas 2 (divas) komandas, tad komandas aizvada 5 
(piecu) spēļu sēriju līdz trim uzvarām. Komanda, kas izcīnījusi 3 (trīs) uzvaras tiek 
pasludināta par Latvijas čempionu. 

7.3.2. Ja Čempionātam tiek pieteiktas 3-4 (trīs līdz četras) komandas, tad komandas 
aizvada 3 (trīs) apļu turnīru. Komanda, kas izcīnījusi visvairāk uzvaras tiek 
pasludināta par Latvijas čempionu. 
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7.3.3. Ja Čempionātam tiek pieteiktas 5-6 (piecas līdz sešas) komandas, tad komandas 
aizvada 2 (divu) apļu turnīru. Komanda, kas izcīnījusi visvairāk uzvaras tiek 
pasludināta par Latvijas čempionu. 

7.3.4. Ja Čempionātam tiek pieteiktas 7 (septiņas) un vairāk komandas, tad komandas 
aizvada 2 (divu) apļu turnīru. Komanda, kas izcīnījusi visvairāk uzvaras tiek 
pasludināta par Latvijas čempionu. 

 
7.4. Čempionāta spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas un finanšu 

saistību nokārtošanas, LKA valde apstiprina ne vēlāk kā 2 (divas) kalendārās nedēļas 
pirms Čempionāta sākuma. 

 
8. SPĒLES NOTEIKUMI 

 
8.1. Spēles noteikumi Čempionātā atbilst spēkā esošajiem WCF (pasaules kērlinga 

federācijas) spēles un sacensību noteikumiem, nosakot zemāk norādītās izmaiņas. 
 
8.2. Spēles laiks 
8.2.1. Spēle sastāv no 8 (astoņiem) endiem.  
8.2.2. „Page” izspēles gadījumā spēle sastāv no 10 (desmit) endiem. 
8.2.3. Spēles laiku sāk skaitīt precīzi pēc Čempionāta apstiprinātajā kalendārā noteiktā 

spēles sākuma: 
8.2.3.1. Vīriešu, sieviešu, jaukto, junioru komandu konkurencē 1 stundu 

un 35 minūtes pēc spēles sākuma (laiku uzņemot pēc sporta bāzes 
pulksteņa, kurā norisinās spēle) spēles tiesnesis informē skipus, ka 
tiek spēlēts priekšpēdējais ends; 

8.2.3.2. jaukto pāru komandu konkurencē 1 stundu un 20 minūtes pēc 
spēles sākuma (laiku uzņemot pēc sporta bāzes pulksteņa, kurā 
norisinās spēle) spēles tiesnesis informē komandas, ka tiek spēlēts 
priekšpēdējais ends. 

8.2.3.3. „Page” izspēles spēlēs nav noteikts laika limits. 
8.2.4. Pēc informācijas saņemšanas par priekšpēdējā enda izspēli, komandas pabeidz 

iesākto endu un izspēlē vēl vienu (pēdējo) endu. Ja spēles rezultāts pēc pēdējā enda 
izspēles ir neizšķirts, tad tiek izspēlēts viens vai vairāki ekstra-endi līdz uzvarētāja 
noteikšanai. Ekstra endos nav noteikts laika limits. 

 
8.3. Pārtraukumi 
8.3.1. Katra komanda var pieprasīt divus 60 (sešdesmit) sekunžu pārtraukumus katrā 

spēlē.  
8.3.2. Pārtraukumu laiku pieskaita pie kopējā spēles laika.  
8.3.3. Pārtraukumu var pieprasīt, paziņojot par to tiesnesim ar tradicionālo “T” žestu. 
8.3.4. Laiks tiek pieskaitīts pie 8.2.2.punktā minētā spēles laika ja : 

8.3.4.1. komanda pieprasa minūtes pārtraukumu; 
8.3.4.2. iejaucas tiesnesis (piemēram, akmens mērīšana); 
8.3.4.3. ir traumēts kāds no spēlētājiem;  
8.3.4.4. ir konstatēts spēles noteikumu pārkāpums; 
8.3.4.5. to pieprasa OK pārstāvji. 

8.3.5. Pārtraukumi un to ilgums, kas minēti 8.3.4. punktā, tiek fiksēti spēles protokolā. 
8.3.6. Laika starpībai starp spēlēm jābūt vismaz 30 (trīsdesmit) minūtes dažādu 

organizatorisku darbu veikšanai.  
 
8.4. Uzvarētāja noteikšana un punktu skaitīšana 
8.4.1. Par uzvaru komanda saņem 1 (vienu) punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēlē 

neizšķirti netiek fiksēti. 
8.4.2. Vienādu punktu skaita gadījumā, kad tiek noskaidrotas komandas- medaļu 

ieguvējas vai finālturnīru dalībnieces, tiek organizētas papildus spēles (komandas 
nedrīkst tikt izslēgtas no tālākās cīņas par medaļām vai iekļūšanu finālturnīrā bez 
papildus spēles).  

 
 



 

   Latvijas Kērlinga asociācija 5

8.5. Akmeņu izspēle 
8.5.1. Jaukto (MIX) komandu konkurencē vice-skipam un skipam jāpārstāv pretējie 

dzimumi. 
8.5.2. Rotācijas kārtībai komandā jaukto (MIX) komandu konkurencē, kādā tiek izspēlēti 

akmeņi, jābūt tādai, lai viena dzimuma pārstāvji neizspēlētu viens pēc otra (t.i. 
iespējamas divas izspēles rotācijas kārtības: “vīrietis-sieviete-vīrietis-sieviete” vai 
“sieviete-vīrietis-sieviete-vīrietis”). 

8.5.3. Gadījumā, ja komanda Čempionāta jaukto (MIX) komandu konkurencē spēli uzsāk 
vai spēles laikā paliek 3 spēlētāju sastāvā, tad rotācijas kārtība tiek izmainīta tādā 
veidā, lai viena dzimuma pārstāvji neizspēlētu akmeņus viens pēc otra, par 
izmaiņām spēlētāju rotācijā ziņojot laukuma tiesnesim (t.i. iespējamas divas 
izspēles rotācijas kārtības: “vīrietis-sieviete-vīrietis” vai “sieviete-vīrietis-sieviete”). 

 
8.6. Citi noteikumi 
8.6.1. Spēles laikā aizliegts izmantot/lietot jebkādas elektroniskas ierīces komunikācijai 

starp komandas spēlētājiem vai/un treneri. 
8.6.2. Katrai komandai jāvalkā vienādas spēles formas (apģērba augšdaļas) visās spēlēs. 
8.6.3. LKA ir tiesības pieprasīt izvietot oficiālo LKA sponsoru reklāmu uz spēlētāju apģērba. 

Izvietojamos reklāmas materiālus nodrošina LKA. 
8.6.4. Reklāmas izvietošana uz spēlētāju apģērba netiek ierobežota. 
8.6.5. Komandas nosaukumiem jābūt ne garākiem par trijiem vārdiem. Organizācijas 

komitejai ir tiesības nepieņemt komandu nosaukumus, kuri satur nepieklājīgus, 
aizskarošus vārdus vai nosaukumus. 

 
9. DALĪBAS MAKSAS LIELUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

 
9.1. Dalības maksas apmēru par piedalīšanos Čempionātā un samaksas kārtību nosaka 

attiecīgā šī nolikuma LKA apstiprinātā pielikumā, kas reglamentē katras konkurences 
čempionātu. 

9.2. Ja LKA Biedrs vai Biedra kandidāts nenorēķinās ar LKA par dalības maksu līdz LKA 
noteiktajiem datumiem, Čempionāta organizācijas komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu 
par LKA Biedra vai Biedra kandidāta komandas izslēgšanu no Čempionāta dalībnieku 
skaita. 

 
10. APBALVOŠANA  

 
10.1. Čempionāta pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar kausiem, bet 

spēlētājus - ar diplomiem un medaļām. 
10.2. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām. 
10.3. Čempionāta dalībnieku aptaujas rezultātā nosaka simbolisko izlasi 4 spēlētāju 

sastāvā. 
 

11.  STARPTAUTISKIE ČEMPIONĀTI UN TURNĪRI. 
 
11.1. Komanda, kura Čempionātā izcīna 1.vietu, izcīna tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 

čempionātā kērlingā, Pasaules čempionātā kērlingā, kā arī citos starptautiskos 
kērlinga turnīros, kuros piedalās tikai valstu nacionālās izlases, līdz tiek noskaidrots 
Latvijas nākamā gada čempions.  

11.2. Komandas, kas izcīna 2. un 3.vietu Čempionātā vīriešu un sieviešu konkurencē, izcīna 
tiesības pārstāvēt Latviju nākamajā Baltijas Kausā (BALTIC CUP), līdz tiek noskaidrots 
Latvijas nākamā gada čempionāta 2. un 3.vietas ieguvēji.  

11.3. Ja komanda atsakās no dalības Eiropas čempionātā kērlingā, Pasaules čempionātā 
kērlingā vai citos starptautiskos kērlinga turnīros, kuros piedalās tikai valstu 
nacionālās izlases, tad šīs tiesības pienākas komandai, kas ir nākamā galīgajā vietu 
sadalījumā tekošās sezonas attiecīgajā Latvijas Čempionātā. 

 


