
Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes 2020
A GRUPA B GRUPA

KKR/Vonda KKR/Svīķe
KKR/Dzalbe KKR/Brakovska
TKK/Zass KKR/Buncis

JKK/Barone SK OB/Stabulniece
VKK/Reizniece VKK/Salmiņš

Piektdiena, 09.10.2020.
Laiks Kārta A celiņš B celiņš
8:00 1 JKK/Barone v TKK/Zass KKR/Vonda v KKR/Dzalbe
11:00 2 KKR/Buncis v KKR/Brakovska SK OB/Stabulniece v VKK/Salmiņš
14:00 3 KKR/Vonda v JKK/Barone VKK/Reizniece v TKK/Zass
17:00 4 KKR/Svīķe v SK OB/Stabulniece VKK/Salmiņš v KKR/Buncis
20:00 5 VKK/Reizniece v KKR/Vonda KKR/Dzalbe v JKK/Barone

Sestdiena, 10.10.2020.
Laiks Kārta A celiņš B celiņš
8:00 6 VKK/Salmiņš v KKR/Svīķe KKR/Brakovska v SK OB/Stabulniece
11:00 7 KKR/Dzalbe v VKK/Reizniece TKK/Zass v KKR/Vonda
16:30 8 KKR/Brakovska v VKK/Salmiņš KKR/Buncis v KKR/Svīķe
19:30 9 TKK/Zass v KKR/Dzalbe JKK/Barone v VKK/Reizniece

Svētdiena, 11.10.2020.
Laiks Kārta A celiņš B celiņš
9:00 10 SK OB/Stabulniece v KKR/Buncis KKR/Svīķe v KKR/Brakovska
12:00 12 Puišu fināls Puišu bronzas spēle
15:00 11 Meiteņu fināls Meiteņu bronzas spēle

* Komanda, kas minēta pirmā, spēlē ar tumšajiem akmeņiem

Noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar WCF (Pasaules Kērlinga federācijas) spēles un sacensību noteikumiem, un šādiem papildus 
nosacījumiem:
- pirms spēles komandas neveic iesildīšanos
- komandu, kas pirmās spēles pirmajā endā izspēlēs pēdējo akmeni, nosaka komandām lozējot; pārējās spēlēs pēdējā akmens tiesības 
ir komandai, kurai ir mazākā DSC summa iepriekšējā spēlē
- spēle sastāv no ne vairāk kā 8 (astoņiem) endiem. Neizšķirta gadījumā pēc 8 endiem tiek izspēlēts viens vai vairāki ekstra endi līdz 
uzvarētāja noskaidrošanai
- visās spēlēs 1 stundu un 40 minūtes pēc spēles sākuma komandas tiek informētas, ka tiek spēlēts pēdējais ends; ekstra endos nav 
noteikts laika limits
- finālā un spēlē par trešo vietu komandas spēlē bez laika limita 8 (astoņus) endus
- pēc katras spēles grupu turnīrā divi katras komandas spēlētāji izpilda pa vienam LSD metienam. LSD metienus pirmie izpilda attiecīgās 
spēles zaudētāju komanda. Tiek summēti visi LSD metieni. Katrs komandas spēlētājs izpilda vismaz vienu metienu
- par uzvaru komanda iegūst - 2 punktus, par zaudējumu – 0 punkti. Vērtēšana grupās: punkti, savstarpējās spēles, mazākā LSD 
metienu kopsumma
- finālā tiekas abu grupu labākās puišu un meiteņu komandas pret pretējās grupas labāko attiecīgā dzimuma komandu. Spēlē par trešo 
vietu tiekas abu grupu otras labākās puišu un meiteņu komandas


