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Sacensību laiks un vieta
2010.gada Latvijas II Ziemas Olimpiādes sacensības kērlingā notiks 5., 6. un 7..martā
Rīgā.
Sacensību vadība
Sacensības vada Latvijas Kērlinga asociācijas apstiprināta tiesnešu kolēăija.
Sacensību dalībnieki
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoĦi.
Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija
saskaĦojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs, kuru
pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un
nelaimes gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1993 un vecāki.
Pieteikumi
Komandu pieteikumi (pēc formas) jāiesniedz Latvijas II Ziemas Olimpiādes sekretariātā
Olimpisko sacensību aăentūrā (OSA) līdz 2009.gada 18.decembrim pa faksu –
Nr.67519208 un elektroniski pa e-pastu – ssa@olimpiade.lv
Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta Latvijas II Ziemas Olimpiādes sekretariātam 15
dienas pirms priekšsacīkšu sākuma vai 2010.gada 17.februārim, ja priekšsacīkstes netiks
rīkotas, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā
www.latvijasolimpiade.lv – Latvijas II Ziemas Olimpiāde 2010, sadaĜā pieteikumi.
Dalībniekus saskaĦā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība. Pieteikuma elektroniskās formas un parole
pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta pēc pašvaldības komandas priekšsacīkšu
pieteikuma saĦemšanas.
Vārdiskajā pieteikumā drīkst iekĜaut 6 spēlētājus.
Priekšsacīkstēm un finālsacensībām papildus pieteikumi netiks pieĦemti.
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Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs, kuru pilnvaro
attiecīgā pašvaldība.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku
iesniedz pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri
piedalīsies Olimpiādē.
Akreditācijas komisijas darba laiks:
• Rīgā, Olimpisko sacensību aăentūrā no 2010.gada 22.-26.februārim
plkst.09:00 – 17:00, iepriekš piesakoties Olimpiādes sekretariātā, tel.:
67519207
• Siguldā, 2010.gada 4.martā no plkst.14:00 – 21:00 un 5.martā no
plkst.09:00 – 14:00
Sacensību norise
Priekšsacīkšu un finālsacensību izspēles kārtība, spēĜu vietas un laiki, kā arī tiesības spēlēt
Latvijas II Ziemas Olimpiādes finālsacensībās, tiks noteikta vadoties no pieteikto
komandu skaita.
Sacensību kalendārs attiecīgi tiks sastādīts pēc pieteikumu saĦemšanas un paziĦots
komandām ne vēlāk kā 20 dienas pirms attiecīgo sacensību sākuma.
Uz katru spēli finālsacensībās komandai ir jābūt spēlētāju akreditācijas kartēm un personu
apliecinošiem dokumentiem, priekšsacīkstēs – personu apliecinošiem dokumentiem, kas
jāuzrāda tiesnešu kolēăijai, aizpildot spēles protokolu. Pēc pirmā pieprasījuma komandas
pārstāvim ir jābūt gatavam uzrādīt dalībnieka personu apliecinošu dokumentu.
Sacensības notiek pēc WCF (Starptautiskā kērlinga federācija) noteikumiem.
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaĜām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar
diplomiem.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aăentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakĜauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera
izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata
pārkāpuma apstākĜus un pieĦem lēmumu par sankcijām.
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