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LATVIJAS 6. ČEMPIONĀTA INDIVIDUĀLAJĀ KĒRLINGĀ NOLIKUMS 
 
 
1. MĒRĖI UN UZDEVUMI 
1.1. Ieviest kērlinga paveidu Latvijā un popularizēt to Latvijā un pasaulē. 
1.2. 1.2 Noskaidrot 2010. gada sezonas labāko Latvijas individuālo kērlinga spēlētāju 

sieviešu, vīriešu un junioru grupās. 
2. VADĪBA 
2.1. Latvijas 6. čempionātu individuālajā kērlingā (turpmāk tekstā – Čempionāts) organizē 

un vada Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk tekstā – LKA) valdes apstiprināta 
Organizācijas komiteja (turpmāk tekstā – OK). 

2.2. LKA valde ne vēlāk kā mēnesi pirms turnīra sākuma apstiprina Organizācijas 
komiteju. 

2.3. Par visiem jautājumiem, kas attiecas uz Čempionāta organizāciju, vietu, laiku, 
pieteikumu iesniegšanu, dalības maksām, apbalvošanu, finansiālajām saistībām un 
citiem organizatoriskiem jautājumiem, atbild LKA Valdes apstiprināts Čempionāta 
Organizācijas komitejas vadītājs. 

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

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

tiesneša lēmums ir galīgs un nepārstrīdams. 
3. VIETA UN LAIKS 
3.1. Čempionāts notiek 2010.gada 11.decembrī Rīgā, Kērlinga hallē Biėernieku ielā 121h 

atbilstoši OK apstiprinātajam kalendāram. Čempionāts tiek organizēts 2 kārtās – 
kvalifikācijas kārta un finālkārta. 

3.2. SpēĜu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem Pasaules Kērlinga Federācijas (WCF) 
kērlinga spēles noteikumiem un prasībām. IzĦēmumi par laukuma izmēriem un 
izmantojamo inventāru pieĜaujami tikai ar LKA valdes atĜauju. 

3.3. Pirms spēles sākuma laukuma tiesnešiem jāpieĦem lēmums par attiecīgās sporta 
bāzes tehnisko stāvokli un piemērotību Čempionāta rīkošanai. 

4. DALĪBNIEKI 
4.1. Čempionātā var piedalīties spēlētāji, kuri līdz 2010. gada 5.decembrim LKA kontā 

iemaksājušas dalības maksas. 
4.2. Čempionātā var piedalīties jebkurš spēlētājs. 
4.3. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Čempionātā drīkst piedalīties tikai ar viena no 

vecākiem vai aizbildĦa atĜauju. 
4.4. Spēlētāju par pārkāpumiem soda LKA valde, pamatojoties uz iesniegumu. 

5. PIETEIKUMI 
5.1. Spēlētāju rakstiskie pieteikumi (pielikums nr.4) savai dalībai Čempionātā iesniedzami 

līdz 2010.gada 1. decembrim Latvijas Kērlinga asociācijā Čempionāta organizācijas 
komitejas vadītājam Jānim Laizānam (e-pasts: lc@curling.lv vai iesniedzami personīgi 
Kērlinga hallē). 



6. NORISE 
6.1. Čempionāta norises kārtību un kalendāru, pēc visu dalībnieku pieteikumu 

saĦemšanas, apstiprina LKA valde līdz 2009. gada 5.decembrim. 
6.2. Katram spēlētājam kvalifikācijas kārtā tiek garantētas 4 sesijas (6 ieskaites metieni 

katrā). 
6.3. Čempionāta finālkārtai kvalificējas 6 labākie spēlētāji vīriešu konkurencē un 6 labākās 

spēlētājas sieviešu konkurencē. 
6.4. Spēlētāji , kas kvalificējušies finālkārtai, aizvada vēl garantētas četras sesijas (6 

ieskaites metieni katrā). 
7. SPĒLES NOTEIKUMI 
7.1. Sesija, sesijas izspēles kārtība 

7.1.1. Pirms Čempionāta pirmās kārtas LKA paziĦo par izlozes rezultātiem- izlozes 
kārtībā tiek noteikts dalībnieku sadalījums pa celiĦiem visa Čempionāta laikā, kā 
arī spēlētāju izspēles secība. 

7.1.2. Vienas sesijas laikā uz viena celiĦa var atrasties maksimums seši spēlētāji 
vienlaicīgi. 

7.1.3. Sesija sastāv no 6 (sešu) kombināciju (skatīt pielikumu nr.2) izspēles ar laika 
limitu 60 minūtes. 

7.1.4. Sesijas laiks tiek sākts skaitīt precīzi pēc Čempionāta apstiprinātajā kalendārā 
noteiktā sākuma brīža, pēc sporta bāzes, kurā norisinās spēle pulksteĦa. 

7.1.5. Kombināciju izspēles secība tiek noteikta kombināciju numerācijas kārtībā 
(skatīt pielikumu nr.2) augošā secībā. 

7.1.6. Katrai kombinācijai sesijas ietvaros tiek noteikts laika limits 12 minūtes, kuru 
laikā spēlētāji izdara pirmo metienu (5 minūtes kopā), katrs dalībnieks izdara otro 
metienu (1 minūte katram dalībniekam) un 1 minūte tehniskām pauzēm. 

7.1.7. Gan pirmo, gan otro metienu kombinācijai nr.1 spēlētāji izdara punktā 7.1.1. 
minētajā izlozes kārtībā, nākamajām kombinācijām, veicot izspēles kārtības 
izmaiĦas pēc rotācijas principa pēc katras kombinācijas pabeigšanas (skatīt 
pielikumu nr.3). 

7.2. Kombinācijas izspēles kārtība 
7.2.1. Katras kombinācijas sākumā, spēlētājs, kurš izdara pirmo metienu (balstoties 

uz noteikto rotācijas kārtību), izvēlas akmeni, ar kuru tiks izspēlēta kombinācija 
un izdara pirmo metienu, atbilstoši kombinācijas aprakstam (skatīt pielikumu 
nr.2). 

7.2.2. Nākamie spēlētāji izvēlas akmeni kombinācijas izspēlei un izdara pirmo 
metienu, balstoties uz noteikto rotācijas kārtību. 

7.2.3. Katram spēlētājam vienas kombinācijas ietvaros ir tiesības izdarīt divus 
metienus. 

7.2.4. Izvēlēto akmeni vienas kombinācijas ietvaros nedrīkst nomainīt pret citu, 
izĦemot gadījumus, ja tas ir mehāniski bojāts, un nomaiĦai piekrīt tiesnesis. 

7.2.5. Pēc pirmā vai otrā metiena izdarīšanas (izmestais akmens ir apstājies vai 
šėērsojis laukuma robežas) tiesnesis sakārto kombinācijas sākotnējo pozīciju un 
ar vizuālu zīmi (pacelta roka) dod atĜauju nākamajam spēlētājam izdarīt metienu. 

7.2.6. Gadījumā, ja spēlētājs izdara metienu pirms tiesnesis ir devis vizuālo zīmi 
(paceltu roku) vai nav izdarījis metienu 1 minūtes laikā no vizuālās zīmes 
izdarīšanas, tad tiesnesis izsaka brīdinājumu. Ja vienas sesijas laikā viens 
spēlētājs saĦem 2 brīdinājumus, tad kombinācijai, kuras izspēles laikā tika 
saĦemts otrais brīdinājums tiek ieskaitīts rezultāts „0”. 

7.2.7. Gan pirmā, gan otrā metiena laikā spēlētājiem, kuri neizpilda metienu, 
jāatrodas aiz laukuma gala līnijas (End Line). Gala līniju drīkst šėērsot tikai 



spēlētājs, kurš izpilda nākamo metienu rotācijas kārtībā un tad, kad iepriekšējais 
spēlētājs ir šėērsojis tuvāko Hog līniju. 

7.2.8. Pēc pirmā vai otrā metiena izdarīšanas spēlētājs gar laukuma malu atgriežas 
(kopā ar savu akmeni) aiz tuvākās Gala līnijas, netraucējot tiesnesim un pārējiem 
spēlētājiem. 

7.2.9. Spēlētājam, gan pirmā, gan otrā metiena laikā, gan punktu skaitīšanas brīdī 
aizliegts šėērsot tālāko Hog līniju, aiz kuras drīkst atrasties tikai tiesnesis. 

7.2.10. Pēc pirmā metiena veikšanas (5 minūšu limits) tiesnesis paziĦo par otrā 
metiena uzsākšanu. 

7.2.11. Katrs spēlētājs, noteiktās rotācijas secībā, izdara otro metienu vienas minūtes 
laikā. Laika Ħemšana notiek sākot ar brīdi, kad tiesnesis dod vizuālo zīmi 
(paceltu roku), līdz brīdim, kad akmens ir apstājies vai šėērsojis laukuma 
robežas. 

7.2.12. Gadījumā ja ieskaites metiens netiek izdarīts 1 minūtes laikā, kombinācijai tiek 
ieskaitīts rezultāts „0”. 

7.3. Punktu skaitīšana 
7.3.1. Pēc katra metiena tiesnesis dod metiena novērtējumu ballēs, robežās no 0 līdz 

5. 
7.3.2. Kērlinga spēles laukums tiek sadalīts zonās (skatīt pielikumu nr.1). 
7.3.3. Novērtējums katram metienam tiek dots vērtējot kombinācijas (skatīt pielikumu 

nr.2) uzdevuma izpildi (ir izpildīts vai nē) un zonu, kur apstājies mestais akmens. 
7.3.4. Kad mestais akmens apstājies, tiesnesis ar acumēra palīdzību (mērinstrumenti 

izmantoti netiek) nosaka metiena novērtējumu un ar uzskates līdzekĜu palīdzību 
(numurētas no 0-5 tabelītes) norāda novērtējumu spēlētājiem un skatītājiem. 

7.3.5. Gadījumos, ja netiek izpildīts kombinācijas uzdevums, tiek piešėirts 
novērtējums „0”. 

7.3.6. Gadījumos, ja akmens tikai pieskaras zonai ar augstāku novērtējumu, tad tiek 
ieskaitīts augstākais novērtējums. 

7.3.7. Katrai kombinācijai tiek piešėirts labākais novērtējums no pirmā un otrā 
metiena 

7.4. Uzvarētāja noteikšana 
7.4.1. Finālkārtā un kvalifikācijas laikā sasniegto novērtējumu kopsummu summē un 

visvairāk punktu saĦēmušais spēlētājs tiek pasludināts par uzvarētāju. 
7.4.2. Vienādu punktu skaita gadījumā labāko spēlētāju nosaka pēc labākās summas 

kombinācijai nr.6, ja gadījumā arī šis rādītājs ir vienāds, tad labāko spēlētāju 
nosaka pēc Kombinācijas nr.5 summas utt. Ja gadījumā visu kombināciju 
summas ir vienādas, spēlētājiem tiek piešėirtas vienādas vietas. 

7.5. Ledus slaucīšana ar mērėi ietekmēt akmens slīdēšanas ceĜu 
Metienu laikā aizliegts slaucīt ledu pirms akmens 
8. DALĪBAS MAKSAS LIELUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI 
8.1. Dalības maksa par piedalīšanos Čempionātā tiek noteikta LVL 40.00 (četrdesmit 

lati 00 santīmi). 
8.2. Spēlētājam jāsamaksā dalības maksa LKA norēėinu kontā līdz 2010. gada 

5.decembrim. 
8.3. Gadījumā, ja spēlētājs nenorēėinās ar LKA par dalības maksu līdz LKA noteiktajiem 

datumiem, Čempionāta organizācijas komiteja ir tiesīga pieĦemt lēmumu par spēlētāja 
izslēgšanu no Čempionāta dalībnieku skaita. 

9. APBALVOŠANA 
9.1. Čempionāta pirmās vietas izcīnījušie spēlētāji vīriešu un sieviešu konkurencē tiek 

apbalvoti ar kausiem, godalgoto vietu ieguvēji ar diplomiem un medaĜām. 



9.2. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām. 
 
 
 
 
 
Pielikums nr.1 
Kērlinga laukuma zonas, punktu piešėiršanas tabula 
Pielikums nr.2 
Spēles kombināciju apraksts 
Pielikums nr.3 
Sesijas izspēles plāna paraugs 
Pielikums nr.4 
Pieteikums – rēėins dalībai Latvijas 6. čempionātā individuālajā kērlingā 


