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NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.

Šie noteikumi izdoti saskaņā ar „LATVIJAS ČEMPIONĀTU KĒRLINGĀ KOMANDĀM
NOLIKUMA” 12.7.punktu un “EIROPAS UN PASAULES ČEMPIONĀTU LATVIJAS
KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRU NOLIKUMA” 10.1 punktu.
Šie noteikumi attiecas uz Latvijas čempionātiem kērlingā vīriešu un sieviešu, jaukto
komandu, junioru (vīr. un siev.), senioru (vīr. un siev.), un ratiņkrēslu kērlinga konkurencē;
Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīru vīriešu un sieviešu konkurencē;
Pasaules čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīru jaukto pāru konkurencē.
Šie noteikumi apstiprināti ņemot vērā apstiprināšanas brīdī spēkā esošos Pasaules
Kērlinga federācijas (WCF) sacensību rīkošanas noteikumus un plānotos norises laikus.
Latvijas Kērlinga asociācijas (LKA) valde, veidojot kērlinga sezonas kalendāro plānu, ņem
vērā nosacījumus, kas izriet no WCF oficiālo sacensību norises laikiem.

1.2.

1.3.
1.4.

2.

2.1.

DALĪBA WCF ORGANIZĒTAJOS PASAULES ČEMPIONĀTU KVALIFIKĀCIJAS
TURNĪROS UN PASAULES ČEMPIONĀTOS KĒRLINGĀ, EIROPAS ČEMPIONĀTU
KVALIFIKĀCIJAS TURNĪROS UN EIROPAS ČEMPIONĀTOS KĒRLINGĀ

Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīra vīriešu un sieviešu konkurencē
uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju attiecīgās kalendārās sezonas Eiropas
čempionātā;
2.2. Latvijas vīriešu un sieviešu čempionāta uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju
attiecīgās kalendārās sezonas Pasaules čempionātā, ja Latvija ir kvalificējusies šīm
sacensībām;
2.3. Latvijas jaukto komandu čempionāta uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules
jaukto komandu čempionātā nākamajā kalendārajā sezonā;
2.4. Latvijas senioru (vīr. un siev.) čempionāta uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju
Pasaules senioru čempionātā attiecīgajā kalendārajā sezonā;
2.5. Pasaules čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīra jaukto pāru konkurencē uzvarētāji
izcīna tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules jaukto pāru čempionātā attiecīgajā kalendārajā
sezonā;
2.6. Baltijas ratiņkrēslu kērlinga čempionāta uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju
Pasaules ratiņkrēslu čempionātā nākamajā kalendārajā sezonā;
2.7. Ja komanda, kas ieguvusi tiesības pārstāvēt Latviju, atsakās no savām tiesībām, tad tās
pāriet komandai, kas izcīnījusi otro vietu attiecīgajās atlases sacensībās.
2.8. Ja atlases sacensību pirmo divu vietu ieguvējas atsakās no savām tiesībām, LKA valde
pieņem lēmumu par to, kura komanda iegūs tiesības pārstāvēt Latviju.
2.9. Junioru konkurencē Izlases treneris nosaka izlases sastāvu. Izlases treneri apstiprina
LKA valde.
2.10. Komandas, kuras ieguvušas tiesības pārstāvēt Latviju oficiālajās WCF rīkotajās
sacensībās, 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. Uz iesnieguma pamata LKA valde nākamajā valdes sēdē pēc iesnieguma
saņemšanas izskata jautājumu par izlases sastāva apstiprināšanu un nosacījumiem, kas
izpildāmi attiecīgajai izlasei, lai noslēgtu sadarbības līgumu.
2.11. Līgums ar LKA par tiesību izmantošanu jāparaksta vismaz 4 (četriem) spēlētājiem
sieviešu, vīriešu, junioru, jaukto komandu, senioru un ratiņkrēslu konkurencē un 2
(diviem) spēlētājiem jaukto pāru konkurencē.
2.12. Ja attiecīgajam Latvijas čempionātam netiek pieteikta neviena komanda, bet LKA valde
uzskata, ka jāpiesaka nacionālā izlase attiecīgajām sacensībām, tad valde nosaka
izlases sastāvu vai arī apstiprina izlases treneri, kurš nosaka izlases sastāvu.
2.13. LKA valdei ir tiesības izvirzīt prasības komandai īstenot noteiktu sagatavošanās
programmu startam attiecīgajās oficiālajās sacensības. Īstenojamā sagatavošanās
programma tiek pievienota sadarbības līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

3.1.

3. DALĪBA WCF RĪKOTAJĀ OLIMPISKO SPĒĻU KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRĀ,
OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS UN PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
Dalība Olimpiskajās spēlēs vīriešiem un sievietēm:
3.1.1. Lai noteiktu komandu, kam ir tiesības piedalīties WCF rīkotajā Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā vai Olimpiskajās spēlēs vīriešiem un sievietēm, tiek pielietota
sekojoša kvalifikācijas punktu piešķiršanas sistēma:
LKA sezonas kārtas
Latvijas čempionāts
Dalība
numurs olimpiskajā
Dalība WCC
ECC
1.vieta
2.vieta
3.vieta
ciklā*
1
1
2
3
2
1
2
2
4
4
3
2
3
3
6
5
4
3
4
4
8
6
5
4
* - olimpiskais cikls sākas sezonā, kad notiek iepriekšējās ziemas olimpiskās spēles; piemēram 2018.gada Pjenčaas
olimpiādes cikls: 1. sezona – 2013/2014; 2. – 2014/15; 3. – 2015/16; 4. – 2016/17

3.2.

3.1.2. Par pamatu punktu piešķiršanai tiek uzskatīta tā komanda, kas piedalījās pēdējā
Latvijas čempionātā kērlingā, par kuru tiek piešķirti kvalifikācijas punkti. Par
iepriekšējiem Latvijas čempionātiem un dalību Eiropas kērlinga čempionātā
(ECC) un Pasaules kērlinga čempionātā (WCC) punkti komandai tiek piešķirti, ja
tās sastāvā ir vismaz 3 (trīs) dalībnieki no aktuālā sastāva.
3.1.3. Komanda, kas izcīnījusi visvairāk punktus viena kvalifikācijas cikla ietvaros, izcīna
tiesības pārstāvēt Latviju WCF rīkotajā Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā vai
Olimpiskajās spēlēs.
3.1.4. Ja komandām ir vienāds punktu skaits, augstāk tiek ranžēta komanda, kas
izcīnījusi vairāk punktus kvalifikācijas cikla pēdējā sezonā.
3.1.5. Ja komanda atsakās no savām tiesībām vai komanda vairs nepastāv, tiesības
piedalīties Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā vai Olimpiskajās spēlēs pāriet
nākamajai komandai, kas izcīnījusi visvairāk punktu saskaņā ar šo Noteikumu
3.1. punkta nosacījumiem.
3.1.6. Komandai jābūt startējušai vismaz vienā Eiropas vai Pasaules čempionātā.
3.1.7. Ja trīs visvairāk punktus izcīnījušās komandas neatbilst šo Noteikumu 3.1.6.
punkta nosacījumiem vai atsakās no savām tiesībām piedalīties Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā vai Olimpiskajās spēlēs, tiek rīkots Latvijas Olimpiskās
kvalifikācijas turnīrs.
3.1.8. Latvijas Olimpiskās kvalifikācijas turnīrā tiesības piedalīties ir tām 4 (četrām)
komandām, kas izcīnījušas visvairāk punktu saskaņā ar šo Noteikumu
3.1.1.punkta nosacījumiem.
Dalība Olimpiskajās spēlēs jauktajiem pāriem:

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.2.1. Ja viena komanda Pasaules čempionātā savāc nepieciešamos punktus, lai
kvalificētos Olimpiskajām spēlēm, šī komanda izcīna pārstāvniecības tiesības
Olimpiskajās spēlēs.
3.2.2. Ja divas komandas Pasaules čempionātā savāc nepieciešamos punktus, lai
kvalificētos Olimpiskajām spēlēm, tiek rīkots Latvijas Olimpiskās kvalifikācijas
turnīrs.
Dalība Paraolimpiskajās spēlēs:
3.3.1. Ja viena komanda Pasaules čempionātā savāc nepieciešamos punktus, lai
kvalificētos Paraolimpiskajām spēlēm, šī komanda izcīna pārstāvniecības tiesības
Paraolimpiskajās spēlēs.
3.3.2. Ja divas vai vairāk komandas Pasaules čempionātā savāc nepieciešamos
punktus, lai kvalificētos Paraolimpiskajām spēlēm, tiek rīkots Latvijas
Paraolimpiskās kvalifikācijas turnīrs.
Latvijas Olimpiskā un Paraolimpiskā kvalifikācijas turnīra norises laiku un formātu LKA
izziņo ne vēlāk sešus mēnešus pirms Latvijas Olimpiskā un Paraolimpiskā kvalifikācijas
turnīra sākuma.
Latvijas Olimpiskās un Paraolimpiskās kvalifikācijas turnīrs tiek izspēlēts ne vēlāk kā
sešus kalendāros mēnešus pirms Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, Olimpisko spēļu
vai Paraolimpisko spēļu sākuma.
Visas Olimpiskās un Paraolimpiskās kvalifikācijas turnīra organizēšanas izmaksas sedz
LKA.

