APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2017. gada 19. janvārī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidente
________________________
I.Palma

EIROPAS UN PASAULES ČEMPIONĀTU
LATVIJAS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NOLIKUMS
1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
Kvalifikācijas turnīrs – Eiropas vai Pasaules čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīrs kērlingā.
Kērlinga sezona - no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
2. NOLIKUMA MĒRĶIS

2.1.
2.2.

Noskaidrot kērlinga komandas, kas pārstāvēs valsti Eiropas čempionātā vīriešu un sieviešu
konkurencē un Pasaules čempionātā jaukto pāru konkurencē.
Šie noteikumi izdoti saskaņā ar „Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikuma” 12.1. un
12.3. punktu.
3. KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU VADĪBA

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Organizācijas komiteja
3.1.1. Kvalifikācijas turnīrus kērlingā organizē un vada LKA valdes apstiprināta OK.
3.1.2. LKA valdes kompetencē ir Kvalifikācijas turnīru norises vietas un norises laika
noteikšana.
3.1.3. OK vadītājs atbild par sekojošiem jautājumiem, kas attiecas uz Nolikuma 2.1.punktā
minētajiem Kvalifikācijas turnīriem:
3.1.3.1. spēļu kalendārs;
3.1.3.2. pieteikumu u.c. oficiālo dokumentu iesniegšana;
3.1.3.3. tiesneši;
3.1.3.4. citi Kvalifikācijas turnīra organizatoriskie jautājumi, saskaņojot ar LKA valdi.
3.1.4. OK vadītājs 1 mēneša laikā pēc Kvalifikācijas turnīra beigām iesniedz LKA valdei
rakstisku atskaiti par Kvalifikācijas turnīra norisi, ja to pieprasa LKA valde.
Tiesneši
3.2.1. OK vadītājs apstiprina Kvalifikācijas turnīra tiesnešus un Galveno tiesnesi un nosaka
Kvalifikācijas turnīra tiesāšanas grafiku.
3.2.2. Spēles tiesneši nedrīkst piedalīties Kvalifikācijas turnīrā, kura spēles tie tiesā.
3.2.3. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem Kvalifikācijas turnīra laikā, lemj
Galvenais tiesnesis.
3.2.4. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
Lēmumu par rīcību spēlētāju un komandu pārkāpumu gadījumā pieņem OK.
Lēmumu par rīcību LKA Biedru pārkāpumu gadījumā pieņem LKA valde, saskaņā ar OK
rekomendācijām.

4. KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NORISES LAIKS, VIETA UN SPĒĻU KALENDĀRS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kvalifikācijas turnīrs notiek atbilstoši LKA valdes apstiprinātam spēļu kalendāram, bet ne agrāk
kā 2 (divus) mēnešus un ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Eiropas vai Pasaules čempionāta,
par dalību kurā cīnās komandas, pirmās spēles.
Kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas, OK
apstiprina ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Kvalifikācijas turnīra sākuma.
Spēļu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem WCF kērlinga spēles noteikumiem un prasībām.
Pirms spēles sākuma Galvenajam tiesnesim ir jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta bāzes
tehnisko stāvokli un piemērotību Kvalifikācijas turnīru spēļu rīkošanai.
5. KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU DALĪBNIEKI

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Kvalifikācijas turnīrā var piedalīties pēdējā Latvijas čempionāta pirmo četru vietu ieguvējas
attiecīgajā konkurencē.
Ja kāda no komandām atsakās piedalīties Kvalifikācijas turnīrā, dalība tajā tiek piedāvāta
nākamajai Latvijas čempionāta komandai.
Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Kvalifikācijas turnīros drīkst piedalīties
tikai ar viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.
Katra komanda Kvalifikācijas turnīram var pieteikt :
5.4.1. ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus vīriešu un sieviešu
komandu konkurencē;
5.4.2. tieši 2 (divus) spēlētājus jaukto pāru konkurencē, no kuriem viens ir vīrietis un viena ir
sieviete.
Kvalifikācijas turnīram pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā komandā
Kvalifikācijas turnīrā.
6. PIETEIKUMI KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRAM

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

30 dienu laikā pēc pēdējās Latvijas čempionāta spēles četrām spēcīgākajām komandām ir
pienākums iesniegt OK vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Kvalifikācijas turnīrā (Pielikums
Nr.1).
Ja kāda no komandām noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieteikumu dalībai Kvalifikācijas turnīrā,
OK piedāvā iesniegt pieteikumu nākamajai komandai 7 (septiņu) dienu laikā.
Pēc pieteikuma saņemšanas ar komandu un pārstāvēto klubu tiek noslēgts Sadarbības līgums
(Pielikums Nr.3) pēc kura trīspusējas parakstīšanas tiek apstiprināta komandas dalība
Kvalifikācijas turnīrā.
Kvalifikācijas turnīrā komanda startē ar tādu pašu nosaukumu kā pēdējā Latvijas čempionātā.
Komanda vīriešu un sieviešu konkurencē Kvalifikācijas turnīrā ir tiesīga piedalīties, ja tajā no
attiecīgā Latvijas čempionāta sastāva startē vismaz 3 (trīs) spēlētāji.
Komanda jaukto pāru konkurencē Kvalifikācijas turnīrā ir tiesīga piedalīties, ja tās sastāvs
neatšķiras no Latvijas čempionāta sastāva.
Komandai vīriešu un sieviešu konkurencē ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot
atbilstošas formas pieteikumu (Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Kvalifikācijas turnīra
pirmajai spēlei, ja tiek saglabāts komandas statuss, atbilstoši šā Nolikuma 6.4.
Ja komanda nespēj nodrošināt 6.4. un 6.5. punkta prasības, tai nav tiesību piedalīties
Kvalifikācijas turnīrā.
Komandai ir tiesības atsaukt dalību no Kvalifikācijas turnīra. Atsaukšanas gadījumā komandai ir
jāizpilda visas Sadarbības līgumā minētās saistības.
7. KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NORISE UN SPĒLES NOTEIKUMI

7.1.

Pamatturnīrā komandas aizvada divu apļu spēles.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Pamatturnīra divas spēcīgākās komandas sacenšas finālsacensībās - trīs spēles līdz divām
uzvarām. Tiklīdz kāda no komandām izcīna divas uzvaras, spēļu sērija vairs netiek turpināta.
Ja pēc pamatturnīra par iekļūšanu finālturnīrā divām vai vairāk komandām ir vienāds uzvaru
skaits, tiek aizvadīta viena pārspēļu kārta saskaņā ar WCF noteikumiem.
Spēles noteikumi Kvalifikācijas turnīrā atbilst spēkā esošajiem WCF spēles un sacensību
noteikumiem, izņemot izmaiņas, kas atrunātas šajā dokumentā.
Spēles laiks:
7.5.1. Vīriešu un sieviešu konkurencē Kvalifikācijas turnīra spēles sastāv no 10 (desmit
endiem).
7.5.2. Jaukto pāru konkurencē Kvalifikācijas turnīra spēles sastāv no 8 (astoņiem) endiem.
Par uzvaru komanda saņem 1 (vienu) punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēlē neizšķirti netiek
fiksēti.
Visām komandām visa Kvalifikācijas turnīra laikā komandu formām ir jābūt saskaņā ar LKA
valdes apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.
8. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

8.1.
8.2.
8.3.

Pēc pieteikumu saņemšanas Kvalifikācijas turnīram, starp LKA, komandu un pārstāvēto klubu
tiek noslēgts trīspusējs sadarbības līgums (Pielikums Nr.3), kas nosaka pušu savstarpējās
saistības.
Latvijas čempionāta pirmās trīs vietas ieņēmušās komandas saņem finansiālu atbalstu
sagatavošanās posmam, saskaņā ar “Finansiālā atbalsta nolikumu Eiropas un Pasaules
čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru dalībniekiem”.
Kvalifikācijas turnīra izmaksas sedz LKA.
9. APBALVOŠANA

9.1.

Kvalifikācijas turnīra dalībnieki netiek apbalvoti, bet dalībniekiem var piešķirt specbalvas.
10. PĀRSTĀVĪBA OFICIĀLAJĀS SACENSĪBĀS

10.1.

Kvalifikācijas turnīra uzvarēji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju attiecīgajā Eiropas vai Pasaules
čempionātā. Komandas galīgo sastāvu dalībai oficiālajās WCF sacensībās apstiprina LKA
valde, ievērojot Nacionālo izlašu veidošanas noteikumus.
11. PĀREJAS NOTEIKUMI

11.1.
11.2.

Vīriešu un sieviešu konkurencē šie noteikumi stājas spēkā 2016./2017. gada sezonā.
Jaukto pāru konkurencē šie noteikumi stājas spēkā no 2017./2018. gada Kērlinga sezonas.

