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________________________
I.Palma

NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMI
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
IOC - Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
IPC – Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja.
LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
Olimpiskās spēles – Ziemas Olimpiskās un/vai Paraolimpiskās spēles.
Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs – kvalifikācijas sacensības Latvijā, kurās tiek
noteikta Latvijas Olimpiskā izlase.
Kērlinga sezona – no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
Olimpiskā sezona – no 1.jūlija pirms Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gada līdz 30.
jūnijam Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gadā.
Kvalifikācijas periods – pēdējās divās sezonas pirms Olimpiskās sezonas.
Latvijas izlase – Latvijas kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju WCF rīkotajos Eiropas un
Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās
Latvijas Olimpiskā junioru izlase – Latvijas junioru kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju
Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
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.
3.1.

IZLASES

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.
3.3.
3.4.

Latvijas Olimpiskā junioru izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.
Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8. punktu.
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.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Senioru vīriešu un senioru sieviešu konkurencē Latvijas izlase pārstāv Latviju attiecīgajā
kērlinga sezonā visos WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to
kvalifikācijas sacensībās.
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.
Latvijas Olimpiskā junioru izlase pārstāv Latviju nākamajās Jaunatnes Ziemas
Olimpiskajās spēlēs.
Latvijas
Olimpiskā
izlase
pārstāv
Latviju
nākamajās
Ziemas
Olimpiskajās/Paraolimpiskajās spēlēs un to kvalifikācijas turnīros.
Latvijas izlašu, Latvijas Olimpiskās junioru izlases un Latvijas Olimpisko izlašu sastāvus
apstiprina LKA valde, ievērojot šos noteikumus.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

PĀRSTĀVĪBA WCF, IOC UN IPC SACENSĪBĀS

DALĪBA EIROPAS UN PASAULES ČEMPIONĀTOS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

3.1. punktā minētajās disciplīnās Latvijas čempionāta uzvarētāju komanda nodrošina
tiesības kļūt par Latvijas izlasi.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
6.1.
6.2.

LKA valde uzrunā un apstiprina Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneri, kurš nosaka
izlases sastāvu un sagatavošanās plānu.
Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneris iesniedz apstiprināšanai LKA valdei sastāvu
ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm.
7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

DALĪBA JAUNATNES OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS

DALĪBA OLIMPISKAJĀS UN PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta Kvalifikācijas periodā.
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.
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.
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.
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.
Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar šo noteikumu 8.
punktu.
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.

7.9.

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.
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.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

LATVIJAS OLIMPISKAIS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRS

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.
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.
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).
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.
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.
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.
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.
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.
9.1.

9.2.

PĀREJAS NOTEIKUMI

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”.
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”.

