Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 12. oktobrī

Nr. 1/2018-8

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis
novērotāji: Evita Regža, Iveta Staša-Šaršūne
sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1. Latvijas vīriešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā.
2. Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā.
3. Par junioru jaukto pāru kērlinga attīstību.
4. Dažādi.
a) Izmaiņas “Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumā”.
b) Par Rīgas skolu stūru kērlinga čempionāta organizēšanu.
1.

Latvijas vīriešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no Eiropas čempionāta Latvijas
kvalifikācijas turnīra vīriešu konkurencē uzvarētājiem A41/Gulbis iesniegums ar lūgumu
apstiprināt izlasi dalībai 2018. gada Eiropas kērlinga čempionātā vīriešiem šādā sastāvā: Ritvars
Gulbis, Raivis Bušmanis, Aivars Avotiņš, Anrijs Briežkalns, Kristaps Vilks, treneris Roberts Krusts.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas vīriešu izlasi dalībai 2018. gada Eiropas kērlinga čempionātā šādā
sastāvā: Ritvars Gulbis, Raivis Bušmanis, Aivars Avotiņš, Anrijs Briežkalns, Kristaps Vilks, treneris
Roberts Krusts.
2.

Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka, ir saņemts iesniegums no Eiropas čempionāta Latvijas
kvalifikācijas turnīra sieviešu konkurencē uzvarētājām JKK/Staša-Šaršūne iesniegums ar lūgumu
apstiprināt izlasi dalībai 2018. gada Eiropas kērlinga čempionātā sievietēm šādā sastāvā: Iveta
Staša-Šaršūne, Santa Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone. Tāpat komanda informē, ka
nevarēs četru cilvēku sastāvā startēt LKA noteiktajā obligātajā sagatavošanās turnīrā WCT PAF
Masters 2018. gada 18.-21. oktobrī un lūdz atļaut sagatavošanās plānā šo turnīru aizstāt ar tāda

paša līmeņa turnīru International ZO Women’s Curling Tournament, kas norisināsies 2018. gada
9.-11. novembrī.
A.Zentelis informē klātesošos, ka šajā jautājumā balsošanā nepiedalīsies, jo ir
ieinteresētā persona - Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīra otro vietu ieguvušās
komandas JKK//Rudzīte treneris.
I.Palma lūdz I.Stašai-Šaršūne paskaidrot, kāds ir iemesls tam, ka komanda nav gatava
startēt LKA noteiktajā obligātajā turnīrā. I.Staša-Šaršūne paskaidro, ka visas komandas
dalībnieces strādā un šajos datumos nav iespēju izbrīvēt laiku kērlinga turnīram, tāpat Madara
Bremane, kas komandas sastāvā piedalījās kvalifikācijas turnīrā, devusies studēt uz Skotiju un
Santa Blumberga līdz 20. oktobrim atrodas ārpus Latvijas.
A.Zentelis interesējas, vai komandai būs arī rezervists un treneris. I.Staša-Šaršūne
apstiprina, ka ir uzrunāta gan rezerviste, gan treneris, bet pašlaik vēl nav panākta galīgā
vienošanās.
I.Palma norāda, ka viņai nav pieņemama attieksme no komandas JKK/Staša-Šaršūne
puses, Eiropas čempionātam atšķirīgu sastāvu no kvalifikācijas turnīrā startējušā, kā arī
atsakoties piedalīties LKA noteiktajā obligātajā turnīrā, par to savlaicīgi neinformējot. I.StašaŠaršūne norāda, ka šādā sastāvā komanda startēja jau pagājušajā sezonā Eiropas čempionāta un
Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, abos gūstot labus panākumus.
LKA valde diskutē.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi dalībai 2018. gada Eiropas kērlinga čempionātā šādā
sastāvā: Iveta Staša-Šaršūne, Santa Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone.
2. JKK/Staša-Šaršūne komandai atmaksāt turnīra WCT PAF Masters dalības maksu 650
EUR apmērā.
3. Līdz 15.10.2018. izlasei sagatavot iesniegumu par rezervista un trenera apstiprināšanu.
4. Pēc 2018. gada Eiropas kērlinga čempionāta organizēt diskusiju par augstu
sasniegumu sportu, kurā tiktu aicināti piedalīties Latvijas labākie aktīvie spēlētāji.
3.

Par junioru jaukto pāru kērlinga attīstību

A.Zentelis informē, ka no Zviedrijas Kērlinga federācijas ir saņemts uzaicinājums Latvijai
deleģēt vienu komandu dalībai pirmajā Ziemeļeiropas junioru kērlinga tūres jaukto pāru turnīrā
NJCT Mixed Doubles, kas norisināsies 2019. gada 26.-28. aprīlī Stokholmā.
R.Vaivods informē, ka šogad WCF kongresā ir gūts apstiprinājums tam, ka ir plānots
izveidot Pasaules čempionātu jauktajiem pāriem arī junioru konkurencē.
A.Zentelis aicina LKA valdi uz diskusiju, vai Latvijā būtu atsevišķi jāattīsta arī junioru
jaukto pāru kērlings.

LKA valde nepieņem nekādus lēmumus šajā jautājumā un vienojas izdiskutēt šo
jautājumus LKA biedru sapulcē 2019. gada martā.
4.

Dažādi

a) Izmaiņas “Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumā”
A.Zentelis informē, ka pašlaik veidojas pretruna starp “Eiropas un Pasaules čempionātu
Latvijas kvalifikācijas turnīra nolikumu” un WCF kērlinga noteikumiem, kas paredz, ka vairs
netiek aizvadītas pārspēles. Tāpat nolikumā vairs nav aktuāla 11. nodaļa “Pārejas noteikumi”.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Izslēgt no “Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikuma”
7.3. punktu “Ja pēc pamatturnīra par iekļūšanu finālturnīrā divām vai vairāk komandām ir
vienāds uzvaru skaits, tiek aizvadīta viena pārspēļu kārta saskaņā ar WCF noteikumiem.”.
2. Izslēgt no “Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikuma” 11.
nodaļu “11. Pārejas noteikumi”.

b) Par Rīgas skolu stūru kērlinga čempionāta organizēšanu
A.Zentelis informē, ka Linda Mangale un Arnis Veidemanis ir izrādījuši iniciatīvu
noorganizēt Rīgas skolu stūra kērlinga čempionātu Kērlinga hallē Rīgā, lai popularizētu kērlingu
4.-6. klašu skolēnu vidū. Provizoriskās izmaksas tiek plānotas 300-400 EUR apmērā, atkarībā no
pieteikto komandu skaita. Sacensību norises datumi un formāts vēl tiks precizēti.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Konceptuāli atbalstīt Rīgas skolu stūra kērlinga čempionāta organizēšanu, un segt
sacensību rīkošanas izdevumus līdz 400 EUR apmērā.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:00
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

