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KOMANDU VIZUĀLĀS IDENTITĀTES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Noteikumi izdoti saskaņā ar LATVIJAS ČEMPIONĀTU KĒRLINGĀ KOMANDĀM NOLIKUMA

9.5.punkta nosacījumiem.
1.2. Noteikumi attiecas uz visām komandām, kas piedalās Latvijas čempionātā kērlingā vīriešu,

sieviešu, junioru, senioru, jaukto, ratiņkrēslu kērlinga un jaukto pāru komandu konkurencē.
1.3. Ja kāda no komandām neievēro šos noteikumus viena čempionāta laikā, tad spēles tiesnesis:

1.3.1. Par pirmo pārkāpumu – izsaka brīdinājumu un veic attiecīgu ierakstu spēles protokolā;
1.3.2. Par atkārtotu pārkāpumu – izsaka otro brīdinājumu un veic attiecīgu ierakstu spēles

protokolā;
1.3.3. Par katru nākamo pārkāpumu – komanda netiek pielaista pie spēles vai tai tiek piešķirts

zaudējums spēlē, kurā tā pārkāpj šos noteikumus un veic attiecīgu ierakstu spēles protokolā.
2. Spēļu formu pielietojums.

2.1. Visiem komandas spēlētājiem ir jāvalkā vienādas spēļu formas un piemēroti apavi uz spēļu
laukuma visu komandas spēļu un iesildīšanās treniņu laikā, saskaņā ar šiem noteikumiem.

2.2. Komandas trenerim, kad tas piekļūst spēles laukumam, ir jābūt piemērotiem apaviem un ieteicams
formā, kas identificē komandu vai klubu.

2.3. Spēļu formas un apavi nedrīkst izraisīt spēļu laukuma bojājumus.
2.4. Spēļu formas.

2.4.1. Formu apakšdaļa (līdz jostasvietai):
2.4.1.1. Apavi – bez ierobežojumiem, pēc personīgas izvēles.
2.4.1.2. Zeķes – ja valkā zem biksēm, bez ierobežojumiem.
2.4.1.3. Bikses – vienādā krāsā, var būt dažādu marku. Džinsi nav pieļaujami.
2.4.1.4. Kilti (svārki) – vienādā krāsā. Komanda var spēlēt gan biksēs gan kiltos (svārkos),

bet tiem jābūt vienādā krāsā.
2.4.1.5. Jostas – bez ierobežojumiem, pēc personīgas izvēles.

2.4.2. Formu augšdaļas:
2.4.2.1. Spēļu krekli – vienādi visai komandai ar vienādu vizuālo noformējumu.
2.4.2.2. Spēļu jakas – vienādi visai komandai ar vienādu vizuālo noformējumu.

2.4.3. Papildus atribūti:
2.4.3.1. Apakškrekli – var būt redzami, bet tiem jābūt līdzīgā krāsā kā spēļu krekli.
2.4.3.2. Cepures – vienādas, ja ir nags, tad tas uz priekšu.
2.4.3.3. Šallles – ja tās tiek lietotas, tad tām ir jābūt vienādām.
2.4.3.4. Cimdi - bez ierobežojumiem, pēc personīgas izvēles.
2.4.3.5. Juvilierizsrādājumi – bez ierobežojumiem, pēc personīgas izvēles.

2.5. Papildus nosacījumi.
2.5.1. Uz visu komandas dalībnieku spēles formu augšdaļām ir jābūt izvietotai informācijai

(ieteicams uzšuve vai uzraksts) par Latvijas kērlinga asociācijas (turpmāk – LKA) biedru vai
biedra kandidātu, kuru pārstāv attiecīgā komanda.



2.5.2. Informācijai par LKA biedru vai biedru kandidātu, kuru pārstāv komanda, uz spēļu formām
jābūt izvietotai vienā vietā visiem komandas dalībniekiem

2.5.3. Aizliegts uz spēļu formām izvietot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmas,
kā arī citus ar sportu nesavienojamus nosaukumus.

2.5.4. LKA valde var izvietot oficiālo LKA sponsoru reklāmu uz spēlētāju apģērba. Izvietojamos
reklāmas materiālus nodrošina LKA.

3. Pārejas noteikumi
3.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.
3.2. Līdz 2011.gada 31.decembrim tiem ir ieteikuma raksturs.


