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LATVIJA – DĀNIJA (5 – 4)

1. endā dāņi ar 7. metienu piemet perfektu frīzu kabatā. Mums ar pēdējo
metienu izdodas labi ieiet centrā un paņemt vienu. DEN 0 LAT 1
2. endā dāņu skips izsit atvērtu mūsu akmeni mājā un panāk +2. DEN 2 LAT 1
3. endā pēdējais akmens jāieliek centrā. Sanāk platāks un izdodas iestumt
savējo. DEN 2 LAT 2
4. endā dāņu skips, baidoties mūsu akmeni iesist aizmugurējos, izlaiž teiku
platāk un aizmet garām. +1 mums. DEN 2 LAT 3
5. endā dāņu skips pēdējā metienā spiests mest uz centru pret 5 mūsu
akmeņiem. Izodas iemest precīzi 4 pēdā, bet tomēr +1 mums. DEN 2 LAT 4
6. endā neuzliekam sargu, dāņu skips izspiež mūsu akmeni, bet mestais
akmens arī iziet. Dāņiem +1. DEN 3 LAT 4
Neveiksmīgs ends un pēdējais metiens pat netiek mests - dāņiem viens tuvāk.
DEN 4 LAT 4
Dāņu skips mēģinot izsist mūsu akmeni pēdējā metienā kļūdās un iestumj
mūsējo. Mums pēdējais nav jāmet. DEN 4 LAT 5

LATVIJA – POLIJA (7 - 5)

Lieliski sākam 1. endu - divi akmeni mājā, viens aiz sarga, bet turpinājumā
virkne kļūdu un beigās tikai +1. POL 0 LAT 1
2. endā ar 7. metienu izdodas perfekti aizslēpt top4, pēc tam perfekts sargs
un poļu skips sit ārā mūsu malējo akmeni, apzināti ejot uz -1. POL 0 LAT
3. endā poļu skipam uztaisot dubulto, iespēja tikt pie +2, bet izsit tikai vienu.
+1 mums. POL 0 LAT 3
4. endā poļu skips ieliek pēdējo akmeni mājā un viņiem +1. POL 1 LAT 3
5. endā poļu skips piemet perfektu frīzu, mūsu metiens mazliet par platu un
stipru un -1. POL 2 LAT 3
Pirms pēdējā metiena mums +4 mājā. Pēdējais metiens mazliet par platu un
neizdodas paņemt vēl vienu. POL 2 LAT 7
7. endā pēdējā metienā teiks tiek izlaists par šauru un aizķer sargu. Poļu skips
ieliek otru akmeni. POL 4 LAT 7
Pēdējo endu nospēlējam stabili un nenodam iespēju pretiniekiem atspēlēties.
Pēdējais metiens gan mazliet par stipru un -1. POL 5 LAT 7

LATVIJA – VĀCIJA (3 – 4)

Spēle pret Vāciju. 1. ends no abu komandu puses tiek aizvadīts no
aizsardzības. Pēdējā metienā izsitam teiku pierē un mums +1. GER 0 LAT 1



2. endā turpinās spēle no aizsardzības un nevienā brīdī mājā nav vairāk par 1
akmeni. Mēs ar pēdējo izsitam vāciešu akmeni pierē, bet vāciešu skips pēdējo
izlaiž šauri un aizmet garām. GER 0 LAT 2
3.endā turpinās spēle no aizsardzības, bet spēles vidū Vācija nolemj veidot
spēli un iet klāt pie viena no mūsu akmeņiem. Tas neizodas un atkal abas
komandas turpina no aizsardzības.Pēdējā metienā vācu skips izlaiž teiku
mazliet par šauru un gan mūsu, gan viņu akmens iziet ārpus mājas.GER0 LAT2
4. endā mums 2 atvērti akmeņi mājā. Vāciešu skips izsit pierē un +1 viņiem.
GER 1 LAT 2
5. endā neizdodas spēles sākums, pēc tam laicīgi netiek notīrīta priekša un
beigās jāliek pa ārmalu uz 4 pēdām. Metiens mazliet par vāju un šauru, līdz ar
to -1. GER 2 LAT 2
Neveiksmīgi nospēlēts 6. ends un ar pēdējo metienu sarežģīts dubultais pret -
3. Mazliet pārkrīt un sanāk tikai rolls, bet beigās tikai -1. GER 3 LAT 2
Neveiksmīgi nospēlēts arī 7. ends un ar pēdējo metienu caur portu uz sāniem
tiek taisīts dubultais. Vienu izdodas izsist, otru izbīdīt tik tālu, ka mūsējais
paliek tuvāk. No -2 panākam +1. GER 3 LAT 3
Incidents 8. endā. Ojārs 7. metienā mēģina pastumt pretinieku akmeni aiz
tee, bet tieši metiena brīdī itāļu spēlētājs šķērso laukumu un akmens trāpa pa
ratiem. Jāmet vēlreiz
7. metiens sanāk mazliet par vāju un paliek top7 priekšā pretinieku akmenim.
Vāciešu skips neuzliek sargu - apstājas pirms hoga. Mums jāizpilda promo
teiks, bet šaurs un vājš - pārkrīt. GER 4 LAT 3

LATVIJA – SOMIJA (7 – 8)

Spēle pret Somiju. Kļūdām bagāts pirmais ends, somi otru akmeni neiemet
mājā un mums ir tikai -1. FIN 1 LAT 0
2. endā somi sāk spēlēt, labāk, bet mēs turpinam mest garām atvērtus
metienus un pirms pēdējā metiena jau -3 un visi aiz sargiem. Vienu izdodas
izsist un -2. FIN 3 LAT 0
3. endā somiem dažas mazas kļūdiņas, mēs sākam spēlēt labāk un viss izšķiras
skipu duelī. Pirms pēdējiem diviem metieniem mums +3 aiz sargiem, somu
skips iemet tuvāk, Ojārs ar haka spēku izspiež, bet paliek nepatīkama kabata.
Soms piemet klāt, bet Ojārs ar mājas beigu spēku minimāli redzamu akmeni
izspiež starp mūsējiem un mums +5! FIN3 LAT 5
4. endā somu skipam sarežģīts metiens uz centru, lai dabūtu 2, kas neizdodas.
FIN 4 LAT 5
Somu skips pēdējā metienā caur savu top4 izspiež mūsu tee-line akmeni uz
beigām un Ojāram jāmet dubultais. Izrauts plats un visam garām. -2. FIN 6
LAT 5
Somi nospēlē labāk par mums un pēdējā metienā jāieliek 4 pēdās. Metiens
par īsu un -1. FIN 7 LAT 5
Spēle nepadodas un komandā iestājas panika. Beigās jāliek mājās pret -1, bet
abi pēdējie metieni paliek sargos. FIN 8 LAT 5



8. endā izdodas uzpīt, bet ar pēdējiem metieniem neizdodas ieiet mājā un
pēdējā metienā jāizpild brīnummetiens, lai dabūtu +3. Izdodas, bet mazliet
pietrūkst spēka un ir tikai +2. FIN 8 LAT 7

LATVIJA – SOMIJA (7 – 8)

1. endā mums hammes Līdz 6. metienam esam uztaisījuši spēli: mums +3. Bet
tad neizdodas izsist atvērtu turku akmeni, ar pēdējo metienu gan mūsu, gan
pretinieku akmens iziet ārā un turkiem +1. TUR 1 LAT 0
2. endā labi izveidojam. 7. metienā jāizsit atklāts akmens, lai būtu +5, bet
teikt par vāju un aizstumjam pretinieku akmeni aiz sava akmens mājā. Turki
izmet cauri, un pēdējā metienā jāsit turku akmens caur savējo. Vienu savu
akmeni upurējam, bet +4 mums. TUR 1 LAT 4
3. endā priekša aizkrāmēta, mums 2 tuvāk un turki mēģina stumt savu sargu.
Sanāk splits un mums vēl 2. TUR 1 LAT 6
Ja mēs uzvaram turkus, norvēģi itāļus un vācieši uzvar čehus, tad 1. Somija, 2.
vietu dala Itālija, Vācija, Latvija, Norvēģija (7 uzvaras). Pašlaik viss tieši tā arī
notiek un šajā gadījumā jāskatās savstarpējās spēles un LSD. Mēs itāļiem un
vāciešiem esam zaudējuši, norvēģus uzvarējuši. Pārējās spēles neesmu
skatījies. LSD pēc 7. spēles bijām 4. vietā. Jaunākos nezinu.
4. endā mēģinam uzlikt mājas sākumu, bet sanāk iemest aiz tee un izveidojas
kabata. Turku skips sit mūsu 3 akmeņus ārā no centra, bet izsit tikai 2. +1
mums. TUR 1 LAT 7
Turki visu endu met garām. Pēdējais metiens mums par stipru un sarga vietā
sanāk kabata uzreiz aiz tee. Turku skips uzmet labu teiku un no -4 panāk +1.
TUR 2 LAT 7. Turam īkšķus par čehiem - no 0:5 jau atspēlējušies līdz 5:5.
6. endā turki nospēlē salīdzinoši labi, bet beigās tomēr paņemam +3. Spēle
galā 6. endos. TUR 2 LAT 10
Viss kārtībā - esam četrniekā! Gaidam LSD rezultātus, lai uzzinātu, kurā vietā
esam noranžēti.


