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Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2014. gada 3. septembrī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________________
U.Mucinieks

EIROPAS ČEMPIONĀTA KĒRLINGĀ
KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRA SIEVIEŠU KOMANDĀM NOLIKUMS

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. OK – Latvijas Čempionātu organizācijas komiteja.
1.3. Sacensības – Eiropas čempionāta kērlingā kvalifikācijas turnīrs sieviešu komandām.
1.4. LKA Biedri – Latvijas Kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
Noskaidrot komandu, kas pārstāvēs Latviju Eiropas kērlinga čempionātā sieviešu komandām.

3. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
3.1. Sacensības organizē un vada LKA valdes apstiprināta Latvijas čempionātu OK.
3.2. OK vadītājs apstiprina Sacensību tiesnešus un Galveno tiesnesi un nosaka Sacensību tiesāšanas
grafiku.
3.3. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem Sacensību laikā, lemj spēles tiesneši.
3.4. Ja Sacensību laikā tiek iesniegts protests par tiesneša lēmumu, tad Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs
un neapstrīdams.

4. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS
4.1. Sacensības notiek atbilstoši OK apstiprinātam spēļu kalendāram. Spēļu pārcelšana iespējama ar OK
atļauju tikai Latvijas kērlinga attīstības interesēs.
4.2. Lai pārceltu Sacensību spēli ir jābūt nopietnam pamatojumam, ko OK izskata kā ārkārtēju gadījumu,
ko kalendāra sastādīšanas brīdī nevarēja paredzēt.
4.3. Jautājums par spēles pārcelšanu var tikt izskatīts, tikai saņemot rakstiskus iesniegumus no abām
komandām, kurām ir plānots pārcelt spēli. Komandai, kura ir kalendāra izmaiņu iniciatore, iesniegumā
jānorāda pamatoti iemesli spēles pārcelšanai (pievienojot, atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina
iesniegumā minēto). Spēles norises pārcelšanas gadījumā, komandai, kura bija pārcelšanas iniciatore, ir
jāsedz visi izdevumi, kas saistīti spēles pārcelšanu.
4.4. Spēļu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem WCF kērlinga spēles noteikumiem un prasībām.
4.5. Pirms spēles sākuma Galvenajam tiesnesim jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta bāzes tehnisko
stāvokli un piemērotību Sacensību rīkošanai.

5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
5.1. Sacensībās var piedalīties LKA Biedru pārstāvētās komandas par kurām 10.1. un 10.2. punktā minētajā
apmērā un termiņā LKA Biedri ir samaksājuši dalības maksu.
5.2. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Sacensībās drīkst piedalīties tikai ar viena no
vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.
5.3. Katra komanda Sacensībām var pieteikt ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus.
5.4. Sacensībām pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā komandā.
5.5. Spēlētāju, komandu, LKA Biedru pārkāpumu sodīšanu nosaka OK, saskaņā ar LKA valdes lēmumiem.

6. PIETEIKUMI SACENSĪBĀM
7.1. Komandas pieteikuma iesniegšanas kārtība un termiņi tiek paziņoti www.curling.lv, izsludinot
pieteikšanos Sacensībām.
7.2. Komandas sastāva pieteikumu dalībai Sacensībās (pielikums Nr.1) LKA Biedrs iesniedz OK.
7.3. Sacensībām pieteikto komandu nosaukumi sastāv no divām daļām, kas tiek atdalītas savā starpā ar
daļsvītru:



7.3.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma saīsinājuma vai komandas
atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma.
7.3.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no komandas kapteiņa (skips) uzvārda.
7.4. Ja komandas nosaukumā tiek izmantots komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola)
nosaukums, tad komandai kopā ar pieteikumu Sacensībām jāiesniedz komandas atbalstītāja (sponsora)
rakstiska vēstule ar lūgumu komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma
iekļaušanu komandas nosaukumā.
7.5. Aizliegts komandu nosaukumos ietvert alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un citus ar sportu
nesavienojamus nosaukumus.
7.6. Piesakoties sacensībām, komanda apņemas uzvaras gadījumā līdz Eiropas čempionātam trenēties
Nacionālas treneres Karri Willms vadībā saskaņā ar viņas izstrādāto sagatavošanās plānu (2 komandu
treniņi nedēļā, 1 individuālais treniņš nedēļā, 1 fiziskās sagatavotības nodarbība nedēļā, psihologa
apmeklējumi pēc nepieciešamības, stratēģijas nodarbības pēc nepieciešamības, dalība 2 ārvalstu turnīros).

8. SACENSĪBU NORISE
8.1. Ja Sacensībām piesakās 1 komanda, tad Sacensības netiek rīkotas un pieteiktā komanda kļūst par
Sacensību uzvarētājiem.
8.2. Ja Sacensībām piesakās 2 komandas, tiek aizvadīta sērija līdz trīs uzvarām.
8.3. Ja Sacensībām piesakās 3-4 komandas, tiek aizvadīts viena apļa turnīrs, divas labākās komandas
aizvada finālturnīru līdz divām uzvarām.
8.4. Ja Sacensībām piesakās 5-8 komandas, tiek aizvadīts viena apļa turnīrs, četras labākās komandas
aizvada Page Play-off.
8.5. Sacensību spēļu kalendāru pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas OK apstiprina ne vēlāk kā 2
(divas) kalendārās nedēļas pirms Sacensību sākuma.

9. SPĒLES NOTEIKUMI
9.1. Spēles noteikumi Sacensībās atbilst spēkā esošajiem WCF spēles un sacensību noteikumiem, nosakot
zemāk norādītās izmaiņas.
9.2. Spēles laiks
9.2.1. Spēle sastāv no 10 (desmit) endiem.
9.3. Uzvarētāja noteikšana un punktu skaitīšana
9.3.1. Par uzvaru komanda saņem 1 (vienu) punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēlē neizšķirti netiek fiksēti.
9.3.2. Vienādu punktu skaita gadījumā, kad tiek noskaidrotas komandas – medaļu ieguvējas vai finālturnīru
dalībnieces, tiek organizētas papildus spēles (komandas nedrīkst tikt izslēgtas no tālākās cīņas par medaļām
vai iekļūšanu finālturnīrā bez papildus spēles).
9.4. Komandu vizuālā identitāte
9.4.1. Visām komandām visā Sacensību laikā komandu formām ir jābūt saskaņā ar LKA
valdes apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

10. DALĪBAS MAKSAS APMAKSAS NOTEIKUMI
10.1. Dalības maksa Sacensībām tiek noteikta 160 EUR, par katru komandā reģistrēto spēlētāju, kas nav
sasniedzis 21 gada vecumu, tiek piemērota 20 EUR atlaide.
10.2. LKA Biedriem dalības maksa jāsamaksā līdz 23.09.2014., apmaksājot LKA sagatavoto rēķinu, kas
tiek nosūtīts uz LKA biedra norādīto e-pasta adresi www.curling.lv.
10.2. Ja LKA Biedrs nenorēķinās ar LKA par dalības maksu līdz noteiktajam datumam, OK ir tiesīga
pieņemt lēmumu par LKA Biedra komandas/u izslēgšanu no Sacensību dalībnieku skaita.

11. PĀRSTĀVĪBA OFICIĀLAJĀS SACENSĪBĀS
11.1. Komanda, kas uzvar Sacensībās, izcīna tiesības pārstāvēt Latviju 2014. gada Eiropas kērlinga
čempionātā sievietēm un 2015. gada Pasaules kērlinga čempionātā sievietēm, ja šādas tiesības tiek izcīnītas,
ievērojot noteikumus, kas nosaka principus pēc kādiem tiek veidotas nacionālās izlases.


