
Rīgas skolu mini ledus kērlinga čempionāts

Mini  ledus  kērlings  Rīgas  Vidzemes,  Latgales,  Centra,  Ziemeļu,
Zemgales un Kurzemes reģiona skolu 4. – 6.klasēm.

Mērķis: Noskaidrot Rīgas labāko mini ledus kērlinga skolu.

Čempionātu  organizē: Latvijas  Kērlinga  asociācija  –  Arnis
Veidemanis (29216894), Linda Mangale (29128193)

Čempionāts norises vieta: Rīga, Kērlinga halle Biķernieku iela 121H.

Čempionāta norises laiks:
Vidzemes reģions – 3.decembris (10:30 – 12:30)
Latgales reģions – 5.decembris (10:30 – 12:30)
Centra + Ziemeļu reģions – 10.decembris (10:30 – 12:30)
Zemgales + Kurzemes reģions – 12.decembris (10:30 – 12:30)
Fināla kārta – 17.decembris (11:30 – 13:30)

Dalībnieki:  No katras skolas var pieteikt līdz trīs komandām no 4. – 6.klasēm. Komandā ir četri
spēlētāji. Var gan puišu, gan meiteņu, gan jauktās komandas un var būt spēlētāji arī no dažādām
klasēm.

Spēles noteikumi: Spēle ilgst 4 izspēles un notiek tikai ap kērlinga mērķi – “māju”, nevis visa
laukuma garumā. Sacenšoties divām komandām, tās atrodas viena no kērlinga celiņa galiem pie
“mājas”.  Katrai  komandai  vienā  mini  izspēlē  ir  četri  akmeņi.  Abas  komandas  akmeņus  slidina
pamīšus, kā tas notiek kērlinga spēlē. Katram komandas spēlētājam ir viens metiens katrā izspēlē.  

Akmeņus, kas atrodas aplī, nedrīkst izsist ārpus apļa, bet tos drīkst pastumt tikai apļa ietvaros. Ja
akmens tiek izsists, to atjauno iepriekšējā vietā un mesto akmeni izņem no spēles.

Punktus skaita kā  ierasts, kuras krāsas akmeņi vistuvāk centram, tai komandai piešķir punktus.
Katras izspēles iegūtie punkti tiek summēti un pēc četrām izspēlēm, komanda ar visvairāk punktiem
uzvar un nonāk nākamajā spēlē, lai turpinātu cīņu par uzvaru reģiona ietvaros. Zaudētājs turpina
spēles  par  vietu  sadalījumu  attiecīgajā  reģionā,  kuru  komanda  pārstāv.  Pirmie  pretinieki  tiek
izlozēti. 

Katra reģiona uzvarētāji tiksies fināla kārtā, kurā komandas noskaidros vietu sadalījumu.

Dalības maksa čempionātā: Bezmaksas.

Apbalvošana: 1.vieta – 30Eur, 2.vieta – 20Eur, 3.vieta – 10Eur. Katrs spēlētājs iegūs diplomu par
dalību čempionātā, kā arī pārsteiguma balvas.

Pieteikums  sacensībām:  komandu  skaits  līdz  30.novembrim  jāiesūta  pa  e-pastu  –
linda@curling.lv vai zvanot 29128193.
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