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1. Par izlašu noteikšanas un finansēšanas kārtību

A.Zentelis informē, ka LKA valdes locekļi elektroniski ir saņēmuši un saskaņojuši
dokumentus, kas attiecas uz Latvijas kērlinga izlašu un prioritāro komandu noteikšanas un
finansēšanas kārtību, tādēļ aicina balsot par šo dokumentu apstiprināšanu.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 1; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumus” (Pielikums nr.1).
2. Apstiprināt “Finansiālā atbalsta nolikumu Latvijas kērlinga izlasēm un prioritārajām

komandām” (Pielikums nr.2).
3. Apstiprināt “2019. gada Latvijas Kvalifikācijas turnīru nolikumu dalībai WCF kērlinga

sacensībās vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē” (Pielikums nr.3).
4. Atcelt “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumus” (19.01.2017. redakcija ar

labojumiem 08.03.2018.).
5. Atcelt “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2019. gadam” (19.02.2019. redakcija).
6. Atcelt “Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumu”

(19.01.2017. redakcija ar labojumiem 12.10.2018.).
7. Atcelt “Finansiālā atbalsta nolikumu Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas

kvalifikācijas turnīru dalībniekiem” (19.01.2017. redakcija).
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Pielikums Nr.1

NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
1.3. IOC - Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
1.4. IPC – Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja.
1.5. LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
1.6. OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
1.7. Olimpiskās spēles – Ziemas Olimpiskās un/vai Paraolimpiskās spēles.
1.8. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs – kvalifikācijas sacensības Latvijā, kurās tiek

noteikta Latvijas Olimpiskā izlase.
1.9. Kērlinga sezona – no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
1.10. Olimpiskā sezona – no 1.jūlija pirms Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gada līdz 30.

jūnijam Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gadā.
1.11. Kvalifikācijas periods – pēdējās divās sezonas pirms Olimpiskās sezonas.
1.12. Latvijas izlase – Latvijas kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju WCF rīkotajos Eiropas un

Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās
1.13. Latvijas Olimpiskā junioru izlase – Latvijas junioru kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju

Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
1.14. Latvijas Olimpiskā izlase – Latvijas kērlinga izlase vīriešu, sieviešu, jauktā pāra un

ratiņkērlinga konkurencē, kas pārstāv Latviju Ziemas Olimpiskajās vai Paraolimpiskajās
spēlēs un to kvalifikācijas sacensībās.

2. NOTEIKUMU MĒRĶIS

Noteikt kārtību, kā tiek noskaidrotas Latvijas izlases dalībai WCF, IOC un IPC rīkotajās
sacensībās.

3. IZLASES

3.1. Latvijas izlases tiek noteiktas Latvijas čempionātos šādās disciplīnās, ievērojot šo
noteikumu 5. punktu:

3.1.1. vīriešu komandu konkurencē;
3.1.2. sieviešu komandu konkurencē;
3.1.3. jaukto pāru konkurencē;
3.1.4. junioru vīriešu komandu konkurencē;
3.1.5. junioru sieviešu komandu konkurencē;
3.1.6. ratiņkērlinga komandu konkurencē;
3.1.7. senioru sieviešu komandu konkurencē;
3.1.8. senioru vīriešu komandu konkurencē;
3.1.9. jaukto komandu konkurencē.

3.2. Latvijas Olimpiskā junioru izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.
3.3. Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8. punktu.
3.4. Latvijas izlašu tiesības un pienākumi tiek noteikti “Finansiālā atbalsta nolikumā Latvijas

kērlinga izlasēm un prioritārajām komandām” un Sadarbības līgumā, kas tiek slēgti
divpusēji starp LKA un komandu.



4. PĀRSTĀVĪBA WCF, IOC UN IPC SACENSĪBĀS

4.1. Senioru vīriešu un senioru sieviešu konkurencē Latvijas izlase pārstāv Latviju attiecīgajā
kērlinga sezonā visos WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to
kvalifikācijas sacensībās.

4.2. Vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, junioru vīriešu, junioru sieviešu, ratiņkērlinga un jaukto
komandu konkurencē Latvijas izlase pārstāv Latviju nākamajā kērlinga sezonā visos
WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās.

4.3. Latvijas Olimpiskā junioru izlase pārstāv Latviju nākamajās Jaunatnes Ziemas
Olimpiskajās spēlēs.

4.4. Latvijas Olimpiskā izlase pārstāv Latviju nākamajās Ziemas
Olimpiskajās/Paraolimpiskajās spēlēs un to kvalifikācijas turnīros.

4.5. Latvijas izlašu, Latvijas Olimpiskās junioru izlases un Latvijas Olimpisko izlašu sastāvus
apstiprina LKA valde, ievērojot šos noteikumus.

5. DALĪBA EIROPAS UN PASAULES ČEMPIONĀTOS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

5.1. 3.1. punktā minētajās disciplīnās Latvijas čempionāta uzvarētāju komanda nodrošina
tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.2. Ja 5.1. punktā minētā komanda atsakās no savām tiesībām kļūt par Latvijas izlasi vai
nespēj izpildīt pārējos 5. punkta nosacījumus, tad tās pāriet komandai, kas Latvijas
čempionātā ir izcīnījusi nākamo vietu.

5.3. Ja 3.1. punktā minētajās disciplīnās Latvijas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas
atsakās no savām tiesībām kļūt par Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 5. punkta
nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par to, kura komanda iegūs tiesības kļūt par
Latvijas izlasi.

5.4. Ja attiecīgajam Latvijas čempionātam netiek pieteikta neviena komanda, bet LKA valde
uzskata, ka ir jāpiesaka Latvijas izlase attiecīgajām WCF sacensībām, tad valde nosaka
Latvijas izlases sastāvu vai apstiprina izlases treneri, kurš nosaka sastāvu.

5.5. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt 2 (diviem)
spēlētājiem jaukto pāru konkurencē vai 3 (trīs) spēlētājiem pārējās disciplīnās no
komandām, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.6. Komanda, kura ir ieguvusi tiesības kļūt par Latvijas izlasi, no brīža, kad komanda ir
izcīnījusi šīs tiesības, 2 (divu) nedēļu laikā LKA ģenerālsekretāram nosūta elektroniski
informāciju uz e-pastu curling@curling.lv par vēlmi izmantot vai neizmantot iegūtās
tiesības, un 1 (viena) mēneša laikā nosūta LKA ģenerālsekretāram sagatavošanās plānu.

5.7. LKA ģenerālsekretārs 1 (vienas) nedēļas laikā pēc sagatavošanās plāna saņemšanas
izvērtē, vai sagatavošanās plāns atbilst “Finansiālā atbalsta nolikumā Latvijas kērlinga
izlasēm un prioritārajām komandām” prasībām un LKA apstiprinātajam budžetam. LKA
ģenerālsekretārs elektroniski atbild nosūtītājam par pieņemto lēmumu - apstiprināt,
noraidīt vai precizēt sagatavošanās plānu.

5.8. Ja LKA ģenerālsekretārs noraida vai lūdz precizēt sagatavošanās plānu, bet komanda
uzskata, ka šī prasība ir nepamatota, komandai ir tiesības vērsties pie LKA valdes, lūdzot
izvērtēt LKA ģenerālsekretāra lēmumu. Ja LKA valde noraida iesniegto sagatavošanās
plānu, komanda zaudē tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.9. Ja LKA ģenerālsekretārs vai LKA valde apstiprina komandas sagatavošanās plānu,
komanda iesniedz LKA valdei rakstisku iesniegumu ar lūgumu apstiprināt komandu
Latvijas izlases statusā, pievienojot sagatavošanās plānu.
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5.10. LKA valde nākamajā valdes sēdē, bet ne vēlāk nā 1 (vienu) mēneša laikā pēc
iesnieguma saņemšanas, apstiprina Latvijas izlasi, ievērojot šos noteikumus.

5.11. Pēc komandas apstiprināšanas Latvijas izlases sastāvā, tiek 2 (divu) nedēļu laikā tiek
noslēgts divpusējs Sadarbības līgums starp LKA un komandu, kurā tiek atrunātas abu
pušu tiesības un pienākumi.

6. DALĪBA JAUNATNES OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS

6.1. LKA valde uzrunā un apstiprina Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneri, kurš nosaka
izlases sastāvu un sagatavošanās plānu.

6.2. Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneris iesniedz apstiprināšanai LKA valdei sastāvu
ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm.

7. DALĪBA OLIMPISKAJĀS UN PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

7.1. Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta Kvalifikācijas periodā.
7.2. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas Olimpiskās izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt

2 (diviem) spēlētājiem jaukto pāru konkurencē vai 3 (trīs) spēlētājiem vīriešu, sieviešu un
ratiņkērlinga konkurencē no komandas, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko
izlasi.

7.3. Ja Kvalifikācijas periodā Latvijas izlases statusā ir viena un tā pati komanda un tā atbilst
7.2. punkta nosacījumiem, tā automātiski nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko
izlasi.

7.4. Ja Kvalifikācijas periodā Latvijas izlases statusā ir divas vai vairākas dažādas komandas:
7.4.1. ja Latvijai automātiski ir garantēta vieta Olimpiskajās spēlēs, nepiedaloties

Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, un viena no šīm komandām ir nopelnījusi
vismaz 75% no Olimpisko spēļu ieskaites punktiem un atbilst 7.2. punkta
nosacījumiem, tad šī komanda automātiski kļūst par Latvijas Olimpisko izlasi,

7.4.2. citos gadījumos tiek rīkots Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs, kurā piedalās
visas komandas, kas ir bijušas Latvijas izlases statusā Kvalifikācijas periodā un
atbilst 7.2. punkta nosacījumiem,

7.4.3. ja Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā 7.2. punkta nosacījumus spēj izpildīt tikai
viena komanda, Latvijas Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs netiek rīkots un šī
komanda automātiski nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi.

7.5. Ja 7.2. punkta nosacījumus nespēj izpildīt neviena komanda, dalībai Latvijas Olimpiskajā
Kvalifikācijas turnīrā var pieteikties jebkura komanda. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas
turnīra uzvarētāji nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi.

7.6. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar šo noteikumu 8.
punktu.

7.7. Latvijas Olimpiskā izlase pārstāv Latviju Olimpiskajās spēlēs un to kvalifikācijas
sacensībās visā Olimpiskajā sezonā, nodrošinot nepārtrauktu 7.2. punkta izpildi. Ja izlase
nespēj pildīt 7.2. punkta izpildi vai atsakās no tiesībām kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi,
tā nekavējoties informē LKA valdi par radušos situāciju un LKA valde lemj par tālāko
rīcību.

7.8. Latvijas Olimpiskā izlase Olimpiskajā sezonā nepiedalās Eiropas un Pasaules
čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās. Ja Latvijas Olimpiskā izlase ir izcīnījusi
tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas un Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas
sacensībās Olimpiskajā sezonā, šīs tiesības pāriet nākamajai komandai.

7.9. Komandas, kuras ir ieguvušas tiesības pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs un to



kvalifikācijas turnīros, ar rakstisku iesniegumu LKA valdei apliecina savu vēlmi izmantot
izcīnītās tiesības. Iesniegums LKA valdei ir jāiesniedz divu nedēļu laikā no brīža, kad
komanda ir izcīnījusi tiesības pārstāvēt Latviju, ja vien attiecīgo sacensību nolikumā nav
atrunāta cita kārtība.

8. LATVIJAS OLIMPISKAIS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRS

8.1. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek rīkots, ja atbilstoši 7.4.2. un 7.5. punktam
nav iespējams noteikt Latvijas Olimpisko izlasi bez Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas
turnīra veikšanas.

8.2. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra uzvarētāji nodrošina tiesības kļūt par Olimpisko
izlasi. Ja Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra pirmo divu vietu ieguvēji atsakās no
savām tiesībām kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi vai nespēj izpildīt 7.2. punkta
nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par to, kura komandas iegūs tiesības kļūt par
Olimpisko izlasi.

8.3. Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā var piedalīties tikai tās LKA Biedru pārstāvētās
komandas, kas atbilstoši 7.4.2. un 7.5. punktam kvalificējas dalībai šajās sacensībās,
iesniedzot OK vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas
turnīrā (Pielikums Nr.1).

8.4. Katra komanda Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram var pieteikt tieši 2 (divus)
spēlētājus jaukto pāru konkurencē un ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus)
spēlētājus vīriešu, sieviešu un ratiņkērlinga komandu konkurencē.

8.5. Ja komanda piedalās Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā, saskaņā ar 7.4.2. punkta
nosacījumiem:

8.5.1. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas
pieteikumu (Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei, ja tiek saglabāts komandas statuss, atbilstoši
7.4.2. punktam.

8.5.2. Ja komanda nespēj nodrošināt 7.2. punkta prasības, tai nav tiesību piedalīties
Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā.

8.6. Ja komanda piedalās Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā, saskaņā ar 7.5. punkta
nosacījumiem:

8.6.1. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas
pieteikumu (Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei.

8.7. Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram pieteikto komandu nosaukumi sastāv no
divām daļām, kas tiek atdalītas savā starpā ar daļsvītru:

8.7.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma saīsinājuma vai
komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma.

8.7.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no komandas kapteiņa (skipa) uzvārda.
8.8. Ja komandas nosaukumā tiek izmantots komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču

zīmes (zīmola) nosaukums, tad komandai kopā ar pieteikumu Olimpiskajam Kvalifikācijas
turnīram ir jāiesniedz komandas atbalstītāja (sponsora) rakstiska vēstule ar lūgumu
komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma iekļaušanu
komandas nosaukumā.

8.9. Aizliegts komandu nosaukumos ietvert alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un
citus ar sportu nesavienojamus nosaukumus.

8.10. Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un
spēlēt tikai vienā komandā katrā Kvalifikācijas turnīrā.

8.11. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas



turnīrā drīkst piedalīties tikai ar vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru
iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.

8.12. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra norises laiku LKA izziņo ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra sākuma, norādot pieteikšanās termiņu.

8.13. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek izspēlēts atbilstoši LKA valdes apstiprinātam
sacensību kalendāram, bet ne vēlāk kā četrus kalendāros mēnešus pirms Olimpisko
spēļu vai to tuvāko kvalifikācijas sacensību sākuma.

8.14. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu
saņemšanas, OK apstiprina ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra sākuma.

8.15. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra izspēles kārtība:
8.15.1. ja piedalās 2 komandas, tad komandas sacenšas līdz vienas komandas trīs

uzvarām;
8.15.2. ja piedalās 3-4 komandas, tad komandas izspēlē divus apļus pamatturnīrā; divas

labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
8.15.3. ja piedalās 5 vai vairāk komandas, tad komandas izspēlē vienu apli pamatturnīrā;

divas labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām.
8.16. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar spēkā esošajiem WCF

spēles un sacensību noteikumiem, izņemot izmaiņas, kas ir atrunātas šajā dokumentā:
8.16.1. spēles sastāv no 10 (desmit) endiem;
8.16.2. spēlē neizšķirti netiek fiksēti.

8.17. Visām komandām visa Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra laikā komandu formām ir
jābūt saskaņā ar LKA valdes apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

8.18. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra dalībnieki netiek apbalvoti, bet dalībniekiem var
piešķirt specbalvas.

8.19. Visas Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra organizēšanas izmaksas sedz LKA.

9. PĀREJAS NOTEIKUMI

9.1. Latvijas izlase vīriešu un sieviešu konkurencē 2019./2020. gada sezonā tiks noteikta
Latvijas kvalifikācijas turnīrā, kas tiks aizvadīts 2019. gada rudenī. Tajā varēs piedalīties
2019. gada Latvijas čempionāta vīriešu un sieviešu konkurencē četras labākās komandas
saskaņā ar “2019. gada Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumu dalībai WCF kērlinga
sacensībās vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē”.

9.2. Latvijas izlase jaukto pāru konkurencē 2019./2020. gada sezonā tiks noteikta Latvijas
kvalifikācijas turnīrā, kas tiks aizvadīts 2019. gada rudenī. Tajā varēs piedalīties jebkura
komanda, kas pieteiksies saskaņā ar “2019. gada Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumu
dalībai WCF kērlinga sacensībās vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē”.



Pielikums Nr.1
NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMEIM

KOMANDAS ______________________________
PIETEIKUMS DALĪBAI 20___. GADA

LATVIJAS OLIMPISKAJAM KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRAM KĒRLINGĀ

□ VĪRIEŠU □ SIEVIEŠU □ JAUKTO PĀRU □ RATIŅKĒRLINGA

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

3.

4.

5.

Tre-
neris

Komandas skipa vārds, uzvārds: _________________________________________________________

Tālrunis +371 ________________ Komandas e-pasta adrese: ________________________________

LKA biedrs vai biedra kandidāts:
1. Apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un visas pieteikumā minētās personas ir piekritušas dalībai
šajās sacensībās un ir piekritušas, ka LKA apstrādā pieteikumā prasītos personas datus.
2. Apņemas LKA valdes noteiktajos apmēros un termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar LKA par
pieteikumā minētās komandas dalību minētajās sacensībās kērlingā.

LKA biedrs vai biedra kandidāts (nosaukums): __________________________________________________

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, paraksts): __________________________________________________

20____. gada ____. __________________

Aizpildītas PIETEIKUMA veidlapas var iesniegt:
1) papīra formā - paraksttiesīgās personas parakstītus LKA dokumentu kastē Kērlinga hallē Rīgā,
Biķernieku ielā 121H,
2) elektroniski - paraksttiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
parakstītu pieteikumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi curling@curling.lv.
Personas datu apstrāde: Sniegtā informācija tiks izmantota, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka šī persona ir
tiesīga piedalīties attiecīgajās LKA sacensībās. Tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantota tikai un vienīgi saziņai ar
komandu, lai precizētu sniegto informāciju vai nosūtītu ar sacensībām saistīto oficiālo informāciju. Publiski LKA mājaslapā
www.curling.lv un plašsaziņas līdzekļos būs pieejam tikai informācija par dalībnieku vārdu un uzvārdu.



Pielikums Nr.2
NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMEIM

KOMANDAS ______________________________
IZMAIŅU PIETEIKUMS 20___. GADA

LATVIJAS OLIMPISKAJAM KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRAM KĒRLINGĀ

□ VĪRIEŠU □ SIEVIEŠU □ JAUKTO PĀRU □ RATIŅKĒRLINGA

IZSLĒGT NO SASTĀVA:
Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

Tre-
neris

IEKĻAUT SASTĀVĀ:
Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

Tre-
neris

Komanda statusu □ SAGLABĀ □ NESAGLABĀ

LKA biedrs vai biedra kandidāts:
1. Apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un visas pieteikumā minētās personas ir piekritušas dalībai
šajās sacensībās un ir piekritušas, ka LKA apstrādā pieteikumā prasītos personas datus.

LKA biedrs vai biedra kandidāts (nosaukums): __________________________________________________

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, paraksts): __________________________________________________

20____. gada ____. __________________

Aizpildītas PIETEIKUMA veidlapas var iesniegt:
1) papīra formā - paraksttiesīgās personas parakstītus LKA dokumentu kastē Kērlinga hallē Rīgā,
Biķernieku ielā 121H,
2) elektroniski - paraksttiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
parakstītu pieteikumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi curling@curling.lv.
Personas datu apstrāde: Sniegtā informācija tiks izmantota, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka šī persona ir
tiesīga piedalīties attiecīgajās LKA sacensībās. Tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantota tikai un vienīgi saziņai ar
komandu, lai precizētu sniegto informāciju vai nosūtītu ar sacensībām saistīto oficiālo informāciju. Publiski LKA mājaslapā
www.curling.lv un plašsaziņas līdzekļos būs pieejam tikai informācija par dalībnieku vārdu un uzvārdu.



Pielikums Nr.2

FINANSIĀLĀ ATBALSTA NOLIKUMS LATVIJAS KĒRLINGA IZLASĒM
UN PRIORITĀRAJĀM KOMANDĀM

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
1.3. IOC - Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
1.4. IPC – Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja.

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
2.1. Noteikt kārtību, kā tiek finansētas Latvijas izlases dalībai WCF, IOC un IPC rīkotajās sacensībās.
2.2. Noteikt kārtību, kā tiek finansiāli atbalstītas Latvijas vadošās pieaugušo un junioru komandas, lai

veicinātu augsta līmeņa kērlingu Latvijā.

3. ATBALSTĀMĀS IZLASES UN KOMANDAS
3.1. LKA finansiāli atbalsta:

3.1.1. Latvijas kērlinga izlašu dalību WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to
kvalifikācijas sacensībās vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, junioru vīriešu, junioru sieviešu,
ratiņkērlinga, senioru vīriešu, senioru sieviešu un jaukto komandu konkurencē.

3.1.2. ne vairāk kā 3 (trīs) spēcīgākās komandas vīriešu, sieviešu, jaukto pāru un ratiņkērlinga
konkurencē pēc rezultātiem pēdējā Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek
noskaidrota Latvijas izlase.

3.1.3. Junioru komandas, kas startē Latvijas junioru kērlinga čempionātā.

4. FINANSIĀLĀ ATBALSTA APMĒRS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Latvijas kērlinga izlašu dalībniekiem WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to

kvalifikācijas sacensībās LKA sedz izdevumus Pielikumā nr.1 minētajā apjomā.
4.2. Latvijas izlašu dalībniekiem IOC un IPC rīkotajās sacensībās finansējuma apmērs tiek noteikts

ar atsevišķu LKA valdes lēmumu.
4.3. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, 1.-3. vietu

ieņēmušās komandas var saņemt LKA finansējumu ledus treniņiem (komandu un individuālie
treniņi, abonementi, treniņspēles) un turnīru tiešajiem izdevumiem (dalības maksas, ceļa
izdevumi, uzturēšanās izdevumi) šādā apjomā:
4.3.1. vīriešu un sieviešu konkurencē:

1. vieta - 5’000 EUR (LKA finansējums - 100% apmērā no kopējās summa),
2. vieta - 3’000 EUR (LKA finansējums - 75% apmērā no kopējās summas),
3. vieta - 2’000 EUR (LKA finansējums - 50% apmērā no kopējās summas);

4.3.2. jaukto pāru konkurencē:
1. vieta - 2’500 EUR (LKA finansējums - 100% apmērā no kopējās summas),
2. vieta - 1’500 EUR (LKA finansējums - 75% apmērā no kopējās summas),
3. vieta - 1’000 EUR (LKA finansējums - 50% apmērā no kopējās summas);

4.3.3. vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē 1.-3. vietu ieņēmušās komandas var
pretendēt uz papildu finansiālo atbalstu (komandu un individuālie treniņi, abonementi,
treniņspēles, dalības maksas, ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, slotu galviņas,
apdrošināšana, dienas naudas, kērlinga inventārs un apģērbs, uztura bagātinātāji,
psihologa pakalpojumi, medicīniskās un atjaunošanās procedūras, fiziskie treniņi, brīvā



laika jakas, trenera un/vai citu speciālistu pakalpojumi), iesniedzot LKA valdei
iesniegumu, sagatavošanās plānu un finanšu aprēķinu visai sezonai. Lai varētu
pretendēt uz šo finansiālo atbalstu, katram komandas dalībniekam ir jānodrošina LKA
noteikto minimālo prasību izpilde:
4.3.3.1. ledus treniņi (komandu un individuālie) - vismaz 80 stundas sezonā,
4.3.3.2. dalība Latvijas čempionātā un citās sacensībās, kur tiek noskaidrota Latvijas

izlase,
4.3.3.3. dalība WCF un IOC rīkotajās sacensībās, ja komanda ir izcīnījusi tiesības

pārstāvēt Latviju šajās sacensībās,
4.3.3.4. vismaz 20 sagatavošanās spēles sezonā pret atbilstoša līmeņa komandām

(Latvijas čempionāta 1.-3. vieta, WCT vai līdzvērtīga līmeņa sacensības;
netiek uzskaitītas spēles Latvijas čempionātos, Latvijas kvalifikācijas
sacensībās, WCF sacensībās Latvijas izlases statusā).

4.3.4. Ja komanda finansējumu nodrošina no 1. jūlija līdz 31. decembrim, tas ir jāizlieto līdz
nākamā gada 30. jūnijam. Ja komanda finansējumu nodrošina no 1. janvāra līdz 30.
jūnijam, tas ir jāizlieto no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

4.3.5. Ja kāda no 1.-3. vietu ieņēmušajām komandām neizmanto tiesības izmantot finansējumu,
šis finansējums nepāriet nākamās komandas rīcībā.

4.3.6. Spēlētāji līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot) var saņemt LKA finansējumu 100% apmērā.
4.3.7. Ja komandā daļa spēlētāju ir vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot), saņemamā

līdzfinansējuma apmērs tiek rēķināts proporcionāli dalībnieku vecuma sastāvam
komandā.

4.4. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, startējošās
komandas junioru vīriešu un junioru sieviešu konkurencē tiek finansētas atbilstoši komandas
iesniegtajam sagatavošanās plānam un apstiprinātajam LKA finansējumam.

4.5. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, startējošās
komandas ratiņkērlinga konkurencē tiek finansētas atbilstoši attiecīgajā kalendārajā gadā
apstiprinātajam LPK finansējumam un LKA apstiprinātajam papildu finansējumam.

4.6. Ar katru komandu vai izlasi, kas tiek finansēta no LKA līdzekļiem, tiek slēgts divpusējs
Sadarbības līgums starp LKA un komandu, kurā tiek atrunātas abu pušu tiesības un pienākumi.

5. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Komandām, kuras LKA finansē 100% apmērā, visus izdevumus sedz LKA, pamatojoties uz

iesniegtajiem rēķiniem vai citiem attaisnojošajiem dokumentiem.
5.2. Ja LKA daļēji sedz izdevumus, komanda par saviem līdzekļiem sedz izdevumus. Pēc

maksājuma veikšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no maksājuma veikšanas
brīža, komanda iesniedz LKA ģenerālsekretāram “Finanšu līdzekļu atmaksas formu” (Pielikums
nr.2) un maksājumu apliecinošu dokumentu oriģinālus (rēķini, čeki, maksājuma uzdevumi u.c.).

5.3. LKA veic naudas līdzekļu atmaksu uz komandas vai spēlētāja norādīto bankas kontu 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc visu attaisnojuma dokumentu saņemšanas.



Pielikums Nr.1

FINANSIĀLĀ UN MATERIĀLĀ ATBALSTA APMĒRS LATVIJAS IZLAŠU DALĪBNIEKIEM
WCF RĪKOTAJĀS IZLAŠU SACENSĪBĀS

Aktivitāte Apjoms
Ceļa izdevumi Avio, prāmis, vilciens, autobuss, transfērs, auto īre*, degviela utml.

vīriešiem (max 6 pers.), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6), juniorēm
sievietēm (6), ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā apmērā;
senioru vīriešu (6), senioru sieviešu (6), jauktajai izlasei (5) -
līdz 100 EUR apmērā vienai personai

Uzturēšanās izdevumi Oficiālās sacensību dienas + nakts pirms un pēc sacensībām (oficiālā
viesnīca vai lētāka alternatīva)
vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6), juniorēm sievietēm (6),
ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā apmērā;
senioru vīriešu (6), senioru sieviešu (6), jauktajai izlasei (5) -
līdz 200 EUR apmērā vienai personai

Dalības maksa
atklāšanas un
noslēguma banketos

vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6), juniorēm sievietēm (6),
ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā apmērā;
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts

Formas tērpi 1 tumšā, 1 gaišā jaka un 1 tumšais, 1 gaišais krekls katram izlases
dalībniekam
visām izlasēm - pilnā apmērā

Vimpeļi Maksimālais iespējamais spēļu skaits + 2 vimpeļi
visām izlasēm - pilnā apmērā

Nozīmītes Vimpeļu skaits * izlases dalībnieku skaits (3-6 personas)
visām izlasēm - pilnā apmērā

Slotu galviņas Ne vairāk kā maksimālais spēļu skaits * spēlētāju skaits komandā (2-4
personas)
vīriešiem (4), sievietēm (4), junioriem vīriešiem (4), juniorēm sievietēm (4),
jauktajiem pāriem (2) - pilnā apmērā;
pārējām izlasēm - par pašizmaksu

Apdrošināšana Sporta apdrošināšana ārvalstu brauciena (t.sk. sacensību) laikā
visām izlasēm - pilnā apmērā

Dienas naudas Katram izlases dalībniekam (spēlētājiem, treneriem) no MK noteiktā
maksimālā apmēra:
vīriešiem, sievietēm, junioriem vīriešiem, juniorēm sievietēm, ratiņkērlingam,
jauktajiem pāriem -
100% apmērā, ja organizatori vai LKA nenodrošina ēdināšanu vai dienas
naudas,
65% apmērā, ja organizatori nodrošina ēdināšanu 2 reizes dienā,
30% apmērā, ja organizatori vai LKA nodrošina ēdināšanu vismaz 3 reizes
dienā.
Ja organizatori nodrošina dienas naudas, LKA sedz starpību, kas veidojas
starp LKA noteiktajiem dienas naudu limitiem un organizatoru noteiktajiem
limitiem.
Dienas naudas tiek maksātas par oficiāli noteiktajām sacensību dienām, kā
arī ceļošanas un treniņu dienām ne vairāk kā 2 dienas pirms sacensībām un
1 dienu pēc sacensībām.
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts

* - Ja izlase izmanto auto īri, tad LKA sedz automašīnas īri un apdrošināšanu, bet dalībnieki sedz
pašrisku un ir atbildīgi, lai kredītkartē tiktu nodrošināts auto kompānijas noteiktais depozīta apmērs.



Pielikums Nr.2
Finansiālā atbalsta nolikumam

Latvijas kērlinga izlasēm un prioritārajām komandām

Finanšu līdzekļu atmaksas iesniegums
Komandas (vai izlases)
nosaukums

Līguma nr. Atmaksājamā
summa, EUR:

Līdzekļu izlietojuma
mērķis, vieta un laiks
(treniņprocesa nodrošinājums
vai dalība čempionātos)

Atbildīgā persona (līdzekļu saņēmējs) -

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Bankas nosaukums un konta nr.

Lūdzam atmaksāt sekojošus izdevumus :

Nr. Nosaukums / mērķis Datums Summa Valūta

1.

2.

3.

 Pielikumā jāiesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu oriģināli (rēķini, čeki, maksājuma uzdevumi u.c.)
 Ja tiek prasīta atmaksa par degvielas izdevumiem jāpievieno a/m tehniskās pases kopija un brauciena maršruts
 Ceļa izdevumu atmaksai jāiesniedz ceļojuma dokuments (iekāpšanas karte, biļete u.c.) kā arī maksājuma

dokumenti

20__. gada __.________ ___________________________________

(paraksts un atšifrējums)



Pielikums Nr.3

2019. GADA LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NOLIKUMS
DALĪBAI WCF KĒRLINGA SACENSĪBĀS

VĪRIEŠU, SIEVIEŠU UN JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
1.3. OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
1.4. LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
1.5. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs – kvalifikācijas sacensības Latvijā, kurās tiek noteikta komanda

dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātā un tā kvalifikācijas turnīros.
1.6. Kērlinga sezona - no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
1.7. Latvijas izlase – Latvijas kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules

čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
2.1. Noteikt kārtību, kā tiek noskaidrotas Latvijas izlases, kas pārstāvēs valsti WCF rīkotajās

sacensībās sieviešu, vīriešu un jaukto pāru konkurencē 2019./2020. gada sezonā.
2.2. Šis nolikums ir veidots saskaņā ar „Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumiem”.

3. PĀRSTĀVĪBA WCF SACENSĪBĀS
3.1. Vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē Latvijas izlase pārstāv Latviju attiecīgajā kērlinga

sezonā visos WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās.
3.2. Latvijas izlašu sastāvus apstiprina LKA valde, ievērojot šo nolikumu un “Nacionālo kērlinga

izlašu veidošanas noteikumus”.

4. LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRS VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU KONKURENCĒ
4.1. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs vīriešu un sieviešu konkurencē tiek rīkots saskaņā ar „Nacionālo

kērlinga izlašu veidošanas noteikumu” 9.1. punktu.
4.2. Latvijas Kvalifikācijas turnīra uzvarētāju komanda nodrošina tiesības kļūt par Latvijas izlasi.
4.3. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt 3 (trīs)

spēlētājiem no komandas, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas izlasi.
4.4. Ja Latvijas Kvalifikācijas turnīra uzvarētāju komanda atsakās no savām tiesībām kļūt par

Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 4. punkta nosacījumus, tad tās pāriet komandai, kas
Latvijas Kvalifikācijas turnīrā ir izcīnījusi nākamo vietu.

4.5. Ja Latvijas Kvalifikācijas turnīra pirmo trīs vietu ieguvējas atsakās no savām tiesībām kļūt par
Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 4. punkta nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par
to, kura komanda iegūs tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

4.6. Latvijas Kvalifikācijas turnīrā var piedalīties pēdējā Latvijas čempionāta pirmo četru vietu
ieguvējas attiecīgajā konkurencē.

4.7. 30 dienu laikā pēc pēdējās Latvijas čempionāta spēles četrām spēcīgākajām komandām ir
pienākums iesniegt OK vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Latvijas Kvalifikācijas turnīrā
(Pielikums Nr.1).

4.8. Ja kāda no komandām noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieteikumu dalībai Latvijas
Kvalifikācijas turnīrā, OK piedāvā iesniegt pieteikumu nākamajai komandai 7 (septiņu) dienu
laikā.



4.9. Pēc pieteikuma saņemšanas ar komandu un pārstāvēto klubu tiek noslēgts Sadarbības līgums
pēc kura trīspusējas parakstīšanas tiek apstiprināta komandas dalība Latvijas Kvalifikācijas
turnīrā.

4.10. Latvijas Kvalifikācijas turnīrā komanda startē ar tādu pašu nosaukumu kā pēdējā Latvijas
čempionātā.

4.11. Katra komanda Latvijas Kvalifikācijas turnīram var pieteikt ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk
kā 5 (piecus) spēlētājus.

4.12. Komanda Latvijas Kvalifikācijas turnīrā ir tiesīga piedalīties, ja tajā no attiecīgā Latvijas
čempionāta sastāva startē vismaz 3 (trīs) spēlētāji.

4.13. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas pieteikumu
(Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei, ja tiek
saglabāts komandas statuss, atbilstoši šā Nolikuma 4.12. punktam.

4.14. Ja komanda nespēj nodrošināt 4.11. un 4.12. punkta prasības, tai nav tiesību piedalīties
Latvijas Kvalifikācijas turnīrā.

4.15. Komandai ir tiesības atsaukt dalību no Latvijas Kvalifikācijas turnīra. Atsaukšanas gadījumā
komandai ir jāizpilda visas Sadarbības līgumā minētās saistības.

4.16. Latvijas Kvalifikācijas turnīram pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā
komandā Latvijas Kvalifikācijas turnīrā.

4.17. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Latvijas Kvalifikācijas turnīrā drīkst
piedalīties tikai ar vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar
komandas pieteikumu.

4.18. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts atbilstoši LKA valdes apstiprinātam sacensību
kalendāram.

4.19. Latvijas Kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas, OK
apstiprina ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Latvijas Kvalifikācijas turnīra sākuma.

4.20. Latvijas Kvalifikācijas turnīra izspēles kārtība:
4.20.1. ja piedalās 2 komandas, tad komandas sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
4.20.2. ja piedalās 3-4 komandas, tad komandas izspēlē divus apļus pamatturnīrā; divas

labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
4.21. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar spēkā esošajiem WCF spēles un

sacensību noteikumiem, izņemot izmaiņas, kas ir atrunātas šajā dokumentā:
4.21.1. spēles sastāv no 10 (desmit) endiem;
4.21.2. spēlē neizšķirti netiek fiksēti.

4.22. Visām komandām visa Latvijas Kvalifikācijas turnīra laikā komandu formām ir jābūt saskaņā ar
LKA valdes apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

4.23. Visas Latvijas Kvalifikācijas turnīra organizēšanas izmaksas sedz LKA.

5. LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRS JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ
5.1. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs jaukto pāru konkurencē tiek rīkots saskaņā ar „Nacionālo kērlinga

izlašu veidošanas noteikumu” 9.2. punktu.
5.2. Latvijas Kvalifikācijas turnīra uzvarētāju komanda nodrošina tiesības kļūt par Latvijas izlasi.
5.3. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt 2 (diviem)

spēlētājiem no komandas, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas izlasi.
5.4. Ja Latvijas Kvalifikācijas turnīra uzvarētāju komanda atsakās no savām tiesībām kļūt par

Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 5. punkta nosacījumus, tad tās pāriet komandai, kas
Kvalifikācijas turnīrā ir izcīnījusi nākamo vietu.

5.5. Ja Latvijas Kvalifikācijas turnīra pirmo trīs vietu ieguvējas atsakās no savām tiesībām kļūt par
Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 5. punkta nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par
to, kura komanda iegūs tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.6. Komandas pieteikuma iesniegšanas termiņi attiecīgajam čempionāta tiek norādīti
www.curling.lv publicētajā sezonas kalendārajā plānā.



5.7. Latvijas Kvalifikācijas turnīrā var piedalīties LKA Biedru pārstāvētās komandas, iesniedzot OK
vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Latvijas Kvalifikācijas turnīrā (Pielikums Nr.1).

5.8. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas pieteikumu
(Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei.

5.9. Katra komanda Latvijas Kvalifikācijas turnīram var pieteikt tieši 2 (divus) spēlētājus, no kuriem
viens ir vīrietis un viena ir sieviete.

5.10. Latvijas Kvalifikācijas turnīrā pieteikto komandu nosaukumi sastāv no divām daļām, kas tiek
atdalītas savā starpā ar daļsvītru:
5.10.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma saīsinājuma vai

komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma.
5.10.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no spēlētāju uzvārdiem un, nepieciešamības

gadījumā, iniciāļiem.
5.11. Komanda Latvijas Kvalifikācijas turnīrā saglabā komandas statusu, ja tās sastāvs no

iepriekšējās kērlinga sezonas ir palicis nemainīgs.
5.12. Latvijas Kvalifikācijas turnīram pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā

komandā Latvijas Kvalifikācijas turnīrā.
5.13. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Latvijas Kvalifikācijas turnīrā drīkst

piedalīties tikai ar viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar komandas
pieteikumu.

5.14. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts atbilstoši LKA valdes apstiprinātam sacensību
kalendāram.

5.15. Latvijas Kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas, OK
apstiprina ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Latvijas Kvalifikācijas turnīra sākuma.

5.16. Latvijas Kvalifikācijas turnīra izspēles kārtība:
5.16.1. ja piedalās 2 komandas, tad komandas sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
5.16.2. ja piedalās 3-4 komandas, tad komandas izspēlē divus apļus pamatturnīrā; divas

labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
5.16.3. ja piedalās 5-8 komandas, tad komandas izspēlē vienu apli pamatturnīrā; divas labākās

komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
5.16.4. ja piedalās 8 vai vairāk komandas, tad komandas tiek dalītas divās apakšgrupās, kur

komandas izspēlē vienu apli pamatturnīrā; pusfinālā apakšgrupu uzvarētājas sacenšas
ar otras grupas otrās vietas ieguvējiem; pusfinālu uzvarētāji finālturnīrā sacenšas līdz
vienas komandas divām uzvarām.

5.17. Latvijas Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar spēkā esošajiem WCF spēles un
sacensību noteikumiem, izņemot izmaiņas, kas ir atrunātas šajā dokumentā:
5.17.1. spēles sastāv no 8 (astoņiem) endiem;
5.17.2. spēlē neizšķirti netiek fiksēti.

5.18. Visas Latvijas Kvalifikācijas turnīra organizēšanas izmaksas sedz LKA.

6. APBALVOŠANA
6.1. Latvijas Kvalifikācijas turnīra dalībnieki netiek apbalvoti, bet dalībniekiem var piešķirt

specbalvas.

7. LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU VADĪBA
7.1. Organizācijas komiteja

7.1.1. Latvijas Kvalifikācijas turnīrus organizē un vada LKA valdes apstiprināta OK.
7.1.2. LKA valdes kompetencē ir Latvijas Kvalifikācijas turnīru norises vietas un norises laika

noteikšana.
7.1.3. OK vadītājs atbild par šādiem jautājumiem, kas attiecas uz šajā Nolikumā minētajiem

Latvijas Kvalifikācijas turnīriem:
7.1.3.1. spēļu kalendārs;



7.1.3.2. pieteikumu u.c. oficiālo dokumentu iesniegšana;
7.1.3.3. tiesneši;
7.1.3.4. citi turnīra organizatoriskie jautājumi, saskaņojot ar LKA valdi.

7.1.4. OK vadītājs 1 mēneša laikā pēc turnīra beigām iesniedz LKA valdei rakstisku atskaiti
par turnīra norisi, ja to pieprasa LKA valde.

7.2. Tiesneši
7.2.1. OK vadītājs apstiprina turnīra tiesnešus un Galveno tiesnesi un nosaka tiesāšanas

grafiku.
7.2.2. Spēles tiesneši nedrīkst piedalīties turnīrā, kura spēles tie tiesā.
7.2.3. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem turnīra laikā, lemj Galvenais tiesnesis.
7.2.4. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

7.3. Lēmumu par rīcību spēlētāju un komandu pārkāpumu gadījumā pieņem OK.
7.4. Lēmumu par rīcību LKA Biedru pārkāpumu gadījumā pieņem LKA valde, saskaņā ar OK

rekomendācijām.
7.5. Lēmums par attiecīgās sporta bāzes tehnisko stāvokli, atbilstību spēkā esošajiem WCF kērlinga

spēles noteikumiem un prasībām un piemērotību Latvijas Kvalifikācijas turnīra spēļu rīkošanai
pirms spēles sākuma pieņem Galvenais tiesnesis.



Pielikums Nr.1
2019. GADA LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NOLIKUMAM DALĪBAI

WCF KĒRLINGA SACENSĪBĀS VĪRIEŠU, SIEVIEŠU UN JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ

KOMANDAS ______________________________
PIETEIKUMS DALĪBAI 20___. GADA

LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRAM KĒRLINGĀ
□ VĪRIEŠU □ SIEVIEŠU □ JAUKTO PĀRU

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

3.

4.

5.

Tre-
neris

Komandas skipa vārds, uzvārds: _________________________________________________________

Tālrunis +371 ________________ Komandas e-pasta adrese: ________________________________

LKA biedrs vai biedra kandidāts:
1. Apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un visas pieteikumā minētās personas ir piekritušas dalībai
šajās sacensībās un ir piekritušas, ka LKA apstrādā pieteikumā prasītos personas datus.
2. Apņemas LKA valdes noteiktajos apmēros un termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar LKA par
pieteikumā minētās komandas dalību minētajās sacensībās kērlingā.

LKA biedrs vai biedra kandidāts (nosaukums): __________________________________________________

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, paraksts): __________________________________________________

20____. gada ____. __________________

Aizpildītas PIETEIKUMA veidlapas var iesniegt:
1) papīra formā - paraksttiesīgās personas parakstītus LKA dokumentu kastē Kērlinga hallē
Rīgā, Biķernieku ielā 121H,
2) elektroniski - paraksttiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
parakstītu pieteikumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi curling@curling.lv.
Personas datu apstrāde: Sniegtā informācija tiks izmantota, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka šī persona ir
tiesīga piedalīties attiecīgajās LKA sacensībās. Tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantota tikai un vienīgi
saziņai ar komandu, lai precizētu sniegto informāciju vai nosūtītu ar sacensībām saistīto oficiālo informāciju. Publiski
LKA mājaslapā www.curling.lv un plašsaziņas līdzekļos būs pieejam tikai informācija par dalībnieku vārdu un uzvārdu.



Pielikums Nr.2
2019. GADA LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NOLIKUMAM DALĪBAI

WCF KĒRLINGA SACENSĪBĀS VĪRIEŠU, SIEVIEŠU UN JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ

KOMANDAS ______________________________
IZMAIŅU PIETEIKUMS 20___. GADA

LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRAM KĒRLINGĀ
□ VĪRIEŠU □ SIEVIEŠU □ JAUKTO PĀRU

IZSLĒGT NO SASTĀVA:
Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

Tre-
neris

IEKĻAUT SASTĀVĀ:
Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati (dd.mm.yyyy.)
1.

2.

Tre-
neris

Komanda statusu □ SAGLABĀ □ NESAGLABĀ

LKA biedrs vai biedra kandidāts:
1. Apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un visas pieteikumā minētās personas ir piekritušas dalībai
šajās sacensībās un ir piekritušas, ka LKA apstrādā pieteikumā prasītos personas datus.

LKA biedrs vai biedra kandidāts (nosaukums): __________________________________________________

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, paraksts): __________________________________________________

20____. gada ____. __________________

Aizpildītas PIETEIKUMA veidlapas var iesniegt:
1) papīra formā - paraksttiesīgās personas parakstītus LKA dokumentu kastē Kērlinga hallē
Rīgā, Biķernieku ielā 121H,
2) elektroniski - paraksttiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
parakstītu pieteikumu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi curling@curling.lv.
Personas datu apstrāde: Sniegtā informācija tiks izmantota, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka šī persona ir
tiesīga piedalīties attiecīgajās LKA sacensībās. Tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantota tikai un vienīgi
saziņai ar komandu, lai precizētu sniegto informāciju vai nosūtītu ar sacensībām saistīto oficiālo informāciju. Publiski
LKA mājaslapā www.curling.lv un plašsaziņas līdzekļos būs pieejam tikai informācija par dalībnieku vārdu un uzvārdu.
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