
ATKLĀTAIS INDIVIDUĀLĀ KĒRLINGA ČEMPIONĀTS
„TALSI 2010” SACENSĪBU NOLIKUMS

1. MĒRĶIS 
1.1. Popularizēt kērlingu Talsos un Latvijā.

1.2. Noskaidrot atklātā indivuduālā kērlinga čempionāta „TALSI 2010” labāko 
individuālā kērlinga spēlētāju sieviešu un vīriešu konkurencē.

2. VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2010.gada 18.decembrī plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija 
2010.gada 18.decembrī no plkst.9.00 līdz 9.30, iesildīšanās uz ledus no plkst.9.20 līdz 
9.40, čempionāta atklāšana un dalībnieku instruēšana no plkst.9.40 līdz 10.00. 
Sacensības notiek Talsos, Ledus hallē Kalna ielā 10a. Čempionāts tiek organizēts 2 kārtās 
– kvalifikācijas kārta un finālkārta.

3. DALĪBNIEKI UN DALĪBAS MAKSA 
Čempionātā var piedalīties jebkurš spēlētājs. Dalības maksa – LVL 2.50 (skolēniem, 
studentiem un pensionāriem uzrādot derīgu apliecību); LVL 5.00 (pārējiem).
Dalībniekam dalības maksa ir jāveic reģistrācijas laikā.

4. PIETEIKUMS
Dalībnieka elektronisks pieteikums savai dalībai čempionātā iesniedzams līdz 
2010.gada 16.decembrim čempionāta galvenajam tiesnesim Raimondam Vaivodam (e-
pasta adrese: raimonds.vaivods@vvd.gov.lv vai sg20035@inbox.lv). Pieteikumā norādīt:
Vārdu, Uzvārdu, e-pastu, pārstāvēto pilsētu/ciemu un/vai novadu. Pēc 2010.gada 
16.decembra atsūtītie pieteikumi netiks pieņemti.

5. NORISE
Katram dalībniekam kvalifikācijas kārtā ir garantētas 4 sesijas (5 ieskaites metieni katrā, 
kopā 40 metieni) ar maksimālo ieskaites punktu skaitu 100. Finālkārtā iekļūst 10 labāko 
rezultātu ieguvēji sieviešu un vīriešu konkurencē kvalifikācijas kārtā. Katram 
dalībniekam finālkārtā ir garantētas 2 sesijas (5 ieskaites metieni katrā, kopā 20 metieni) 
ar maksimālo ieskaites punktu skaitu 50. Maksimālais punktu skaits – 150. Starp 
kvalifikācijas kārtu un finālkārtu ir pārtraukums - 30 minūtes. Čempionāta uzvarētāju 
sieviešu un vīriešu konkurencē nosaka summējot kvalifikācijas kārtā un finālkārtā iegūtos 
punktus.

6. SACENSĪBU NOTEIKUMI
6.1. Sesija, sesijas izspēles kārtība

6.1.1. Pirms sacensībām tiek noteikts dalībnieku sadalījums pa grupām, celiņiem, kā arī 
kombināciju izspēles secība katrā sesijā (skat. Pielikumu nr.2 „Sacensību kombinācijas”).

6.1.2. Sesija sastāv no 5 (piecu) kombināciju (skat. Pielikumu nr.2 „Sacensību 
kombinācijas”) izspēles.

6.1.3. Kombināciju izspēles secība tiek noteikta kombināciju numerācijas kārtībā augošā 
secībā.



6.1.4. Gan pirmo, gan otro metienu kombinācijās spēlētāji izdara punktā 6.1.1. minētajā 
secībā, (skatīt pielikumu nr.3 „Sesiju izspēles grafiks” (grafiks tiks izsūtīts uz dalībnieka 
e-pastu pēc 16.decembra un būs pieejams čempionāta dienā ledus hallē)).
6.2. Kombinācijas izspēles kārtība

6.2.1. 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 (skat. Pielikumu nr.2 „Sacensību 
kombinācijas”).

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

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

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

6.2.5. Gan pirmā, gan otrā metiena laikā spēlētājiem, kuri neizpilda metienu, jāatrodas aiz 
laukuma gala līnijas (End Line) vai laukuma sānos. Gala līniju drīkst šķērsot tikai 
spēlētājs, kurš izpilda nākamo metienu rotācijas kārtībā un tad, kad iepriekšējais spēlētājs 
ir šķērsojis tuvāko Hog līniju.

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

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

6.2.8. Pēc pirmā metiena veikšanas tiesnesis paziņo par otrā metiena uzsākšanu.
6.3. Punktu skaitīšana

6.3.1. Pēc katra metiena tiesnesis dod metiena novērtējumu ballēs, robežās no 0 līdz 5.

6.3.2. Kērlinga spēles laukums tiek sadalīts zonās (skat. Pielikumu nr.1 „Zonu sadalījums 
un novērtējums”).

6.3.3. Novērtējums katram metienam tiek dots vērtējot kombinācijas uzdevuma izpildi (ir 
izpildīts vai nē) un zonu, kur apstājies mestais akmens.

6.3.4. Gadījumos, ja netiek izpildīts kombinācijas uzdevums, tiek piešķirts novērtējums 
„0”.

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

6.3.6. Katrai kombinācijai tiek piešķirts labākais novērtējums no pirmā un otrā metiena.

6. Īpašie nosacījumi
Dalībniekam atrodoties uz ledus ir jābūt maiņas vai speciālos kērlinga apavos.

7. Ledus slaucīšana ar mērķi ietekmēt akmens slīdēšanas ceļu
Metienu laikā aizliegts slaucīt ledu pirms akmens

8. Apbalvošana
Čempionāta pirmās vietas izcīnījušie spēlētāji vīriešu un sieviešu konkurencē tiek 
apbalvoti ar diplomiem un speciālbalvām. Ar speciālbalvām var tikt apbalvoti arī citi 
čempionāta dalībnieki.

Pielikums nr.1 „Zonu sadalījums un novērtējums”

Pielikums nr.2 „Sacensību kombinācijas”

Pielikums nr.3 „Sesiju izspēles grafiks” (tiks sastādīts pēc visu pieteikumu saņemšanas)


