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LATVIJA - ŠVEICE

Spēlē pret SUI 1. endā nozogam 1 SUI 0 LAT 1
Otrajā nozogam vēl vienu. SUI 0 LAT 2
Trešajā vēl viens nozagts. SUI 0 LAT 3
4. endā Šveices skips pēdējo neieliek un atdodam 1. SUI 1 LAT 3
Piektajā endā 2 atdoti. SUI 3 LAT 3
6. endā neizdodas ielikt pēdējo, paņemam 1. SUI 3 LAT 4
Šveice pēdējā metienā trāpa pierē un no -2 panāk +1. SUI 4 LAT 4. Sākas 8.
ends
Pēdējais nav jāmet. +2 mums un pirmā uzvara. SUI 4 LAT 6

LATVIJA - NORVĒĢIJA

Spēle pret NOR. 1. endā bez hammera nospēlējam ļoti slikti, bet veiksme
mūsu pusē - norvēģu skips mēģina izcīnīt +4 un no +2 uztaisa -1. NOR 0 LAT 1
Atkal veiksme mūsu pusē. Zaudējam tikai 1. NOR 1 LAT 1.
Veiksme turpina stāvēt klāt - sarežģīts dubultais (daļēji pieslēpts) un no -2
pēdējā metienā panākam +1. NOR 1 LAT 2
Pēdējos divos metienos neizsitam atvērtu akmeni mājas malā un norvēģi
iemet otru mājā. NOR 3 LAT 2
5. endā pēdējais metiens - likšana mājā ar backup pret -3. Izdodas. NOR 3 LAT
3
6. endā norvēgiem pēdējais metiens mazliet par stipru un ir tikai +2. NOR 5
LAT 3. Vēl 2 endi
7. endā ar pēdējo izdodas izsit pierē un mums +1. NOR 5 LAT 4. Jāzog!
Pirmajā metienā uzliekam centra sargu, bet norvēģi perfekti noslēpj pašā
centrā. Līdz mūsu 5. metienam visa priekša aizkrāmēta un nav cerību tikt pie
pretinieku akmens. Tiek ņemts minūtes pārtraukums. Trenera uzdevums -
vākt nost savus centra sargus, lai pēc tam ir cerība caur savējo izsist centru.
Ar 5. metienu izdodas atbrīvot vienu savu akmeni pa centru, norvēģi neuzlik
precīzu sargu. Ar 6. metienu notiek pavērsiens - izdodas promotion teiks un
mums jau viens tuvāk. Norvēģi vāc nost sargus, mēs uzliekam atpakaļ. Ar
mūsu 8. akmeni tiek pieņemts lēmums likt sargu, lai norvēģiem nav cerību
iebraukt centrā un mums būtu +1, bet metiens sanāk krietni par stipru un
apstājas mājas beigās. Norvēģu skips uzmet par vāju un mums +2. Uzvara!
NOR 5 LAT 6

LATVIJA – ITĀLIJA

1. endā pēdējais metiens par platu un netiek izsists pretinieku akmens. LAT 0
ITA 1
2. endā ar pēdējo metienu izdodas noblankot. LAT 0 ITA 1



3. endā grūts metiens - jāieliek mājā pa malu. Sanāk platāks un stirpāks,
uzstumj savu sargu citam savam akmenim un sanāk rolls tieši centrā. LAT 1
ITA 1
4. ends pilnībā izgāzts. Daudzi garām aizmesti metieni un -4. LAT 1 ITA 5
5. endā mēģinājums spēlēt agresīvāk neizdodas. Pēdējais metiens jāieliek 4
pēdās, bet sanāk mazliet par stipru. Vēl -1. LAT 1 ITA 6
6. endā problēmas ar iebraukšanu mājā, tāpēc neizdodas sapīt pretinieku. Ar
pēdējo akmeni izdodas izsit pierē un +1. LAT 2 ITA 6
Laba iespēja nozagt, bet itāļiem izdodas veiksmīgs metiens un izsit mūsu
akmeni aiz sargiem centrā. Ar pēdējo metienu neizdodas ietumt un -1. LAT 2
ITA 7
Nozagt neizdodas un pirms 6. metiena spiežam rokas. LAT 2 ITA 7.

LATVIJA - ČEHIJA

1. enda pēdējā metienā daļēji atvērtu teiku izlaižam mazliet par šauru un
noglauda sargu. -1. CZE 1 LAT 0
2. ends izdodas labs. Pirms čehu pēdējā metiena mums +2, bet pretinieks
perfekti piemet klāt un ir tikai +1. Lai dabūtu otru, jāiebrauc perfekti centrā.
Sanāk mazliet platāks un pietrūkst spēka. LAT 1 CZE 1
3. endā ar skipa pēdējo izlienam no lielām nepatikšanām. Izdodas perfekts
frīzs caur spraugu, čehi nespēj atkārtot metienu un mums +1. LAT 2 CZE 1
4. endā spēle sapīta uz centru, čehiem viens tuvāk, bet otru nav izredzes
dabūt. LAT 2 CZE 2
Labi uzpīts ends, bet viens nepareizs stratēģisks lēmums, pēc tam virkne
neveiksmīgu metienu un pēdējā metienā jau jāiet pret -2. Izdodas mājas
beigu spēks un mums +1. LAT 3 CZE 2
Čehiem ar pēdējo jāstumj mājas sākums uz centru pret 5 mūsu akmeņiem.
Mazliet par stipru, bet tomēr sakrīt. Beigās tomēr +1 mums. LAT 4 CZE 2
7. endā čehi spiesti likt mājā pret -2. Metiens mazliet par vāju un mums +1.
CZE 2 LAT 5
8. endā 4 garām aizmesti teiku un beigas sanāk nervozas. Čehiem vienīgā
iespēja pāri visai mājai no vienas malas uz otru jāuzmet perfekts dubultais, lai
būtu cerības uz +3. Garām un pretiniekiem tikai +1. CZE 3 LAT 5


