APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2019. gada 19. februārī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidente
________________________
I.Palma

Nacionālo izlašu finansēšanas nolikums 2019. gadam
Latvijas Kērlinga asociācija WCF rīkotajās izlašu sacensībās (turpmāk - Čempionātos) sedz izlases dalībniekiem
(spēlētājiem un trenerim) šādus izdevumus:
Aktivitāte
Dalība ČEMPIONĀTĀ
Ceļa izdevumi

Uzturēšanās izdevumi

Dalības maksa atklāšanas un
noslēguma banketos
Formas tērpi
Vimpeļi
Nozīmītes
Slotu galviņas

Apdrošināšana
Dienas naudas

Apjoms
Avio, prāmis, vilciens, autobuss, transfērs, auto īre*, degviela utml.
vīriešiem (max 6 pers.), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6),
juniorēm sievietēm (6), ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) pilnā apmērā;
senioru vīriešu (6), senioru sieviešu (6), jauktajai izlasei (5) līdz 100 EUR apmērā vienai personai
Oficiālās sacensību dienas + nakts pirms un pēc sacensībām (oficiālā
viesnīca vai lētāka alternatīva)
vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6), juniorēm sievietēm
(6), ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā apmērā;
senioru vīriešu (6), senioru sieviešu (6), jauktajai izlasei (5) līdz 200 EUR apmērā vienai personai
vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6), juniorēm sievietēm
(6), ratiņkērlingam (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā apmērā;
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts
1 tumšā, 1 gaišā jaka un 1 tumšais, 1 gaišais krekls katram izlases
dalībniekam
visām izlasēm - pilnā apmērā
Maksimālais iespējamais spēļu skaits + 2 vimpeļi
visām izlasēm - pilnā apmērā
Vimpeļu skaits * izlases dalībnieku skaits (3-6 personas)
visām izlasēm - pilnā apmērā
Ne vairāk kā maksimālais spēļu skaits * spēlētāju skaits komandā (2-4
personas)
vīriešiem (4), sievietēm (4), junioriem vīriešiem (4), juniorēm sievietēm
(4), jauktajiem pāriem (2) - pilnā apmērā;
pārējām izlasēm - par pašizmaksu
Sporta apdrošināšana ārvalstu brauciena (t.sk. sacensību) laikā
visām izlasēm - pilnā apmērā
Katram izlases dalībniekam (spēlētājiem, treneriem) no MK noteiktā
maksimālā apmēra:
vīriešiem, sievietēm, junioriem vīriešiem, juniorēm sievietēm,
ratiņkērlingam, jauktajiem pāriem 100% apmērā, ja organizatori vai LKA nenodrošina ēdināšanu vai
dienas naudas,
65% apmērā, ja organizatori nodrošina ēdināšanu 2 reizes dienā,
30% apmērā, ja organizatori vai LKA nodrošina ēdināšanu vismaz 3
reizes dienā.
Ja organizatori nodrošina dienas naudas, LKA sedz starpību, kas
veidojas starp LKA noteiktajiem dienas naudu limitiem un
organizatoru noteiktajiem limitiem.

Dienas naudas tiek maksātas par oficiāli noteiktajām sacensību
dienām, kā arī ceļošanas un treniņu dienām ne vairāk kā 2 dienas
pirms sacensībām un 1 dienu pēc sacensībām.
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts
Gatavošanās ČEMPIONĀTAM**
Komandas un individuālie ledus
treniņi
Dalības maksa turnīros
Ceļa izdevumi
Uzturēšanās izdevumi
Dalības maksa atklāšanas/
noslēguma banketos
Dienas naudas

Apdrošināšana
Kērlinga inventārs un apģērbs
Uztura bagātinātāji
Psihologa pakalpojumi
Medicīniskās procedūras,
atjaunošanās procedūras
Fiziskie treniņi
Pārējie izdevumi

Saskaņā ar apstiprināto sagatavošanās plānu un tāmi
Saskaņā ar apstiprināto sagatavošanās plānu un tāmi

Ārvalstu sagatavošanās turnīru un treniņnometņu laikā katram izlases
dalībniekam (spēlētājiem, treneriem) no MK noteiktā maksimālā
apmēra:
75% apmērā, ja organizatori vai LKA nenodrošina ēdināšanu vai
dienas naudas,
50% apmērā, ja organizatori nodrošina ēdināšanu 2 reizes dienā,
30% apmērā, ja organizatori vai LKA nodrošina ēdināšanu vismaz 3
reizes dienā.
Ja organizatori nodrošina dienas naudas, LKA sedz starpību, kas
veidojas starp LKA noteiktajiem dienas naudu limitiem un
organizatoru noteiktajiem limitiem.
Dienas naudas tiek maksātas par oficiāli noteiktajām sacensību
dienām, kā arī ceļošanas un treniņu dienām ne vairāk kā 2 dienas
pirms sacensībām un 1 dienu pēc sacensībām.
Sporta apdrošināšana ārvalstu brauciena (t.sk. sacensību) laikā - pilnā
apmērā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā 500 EUR/pers. pēdējo 2
sezonu laikā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā 100 EUR/pers. sezonā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā 100 EUR/pers. sezonā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā 100 EUR/pers. sezonā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā 100 EUR/pers. sezonā
Tikai komandas brīvā laika jakas, ne vairāk kā 150 EUR/pers. sezonā

* - Ja izlase izmanto auto īri, tad LKA sedz automašīnas īri un apdrošināšanu, bet dalībnieki sedz pašrisku un ir
atbildīgi, lai kredītkartē tiktu nodrošināts auto kompānijas noteiktais depozīta apmērs.
** - Attiecas uz vīriešu, sieviešu, junioru vīriešu, junioru sieviešu izlasēm, ratiņkērlinga un jaukto pāru izlasi.
Senioru vīriešu, senioru sieviešu un jauktajai izlasei sagatavošanās posma izdevumi netiek segti.

