
Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2016. gada 11. aprīlī Nr. 1/2016-2

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: Rihards Jeske

sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:40

Darba kārtība:
1) Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana.
2) Par Latvijas olimpiskās kvalifikācijas izspēles kārtību jauktajiem pāriem.
3) Par LKA 2016./2017. gada sezonas kalendāru.
4) Dažādi

1. Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu 2.1.
punktu tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules Kērlinga federācijas (WCF) starptautiskajās sacensībās
nākamajā sezonā iegūst komanda, kas Latvijas čempionātā kērlingā izcīnījusi pirmo vietu.

2.5. punktā noteiktajā termiņā ir saņemts iesniegums no Latvijas jaukto pāru kērlinga
čempionāta uzvarētājiem - komandas JKK/I.Rudzīte A.Zentelis, lūdzot apstiprināt komandu
Latvijas izlases statusā 2016.-2017. gada sezonā.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 1;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto pāru izlasi 2016.-2017. gada sezonā šādā sastāvā: Ieva

Rudzīte, Artis Zentelis. Komandas treneris Roberts Krusts.

2. Par Latvijas olimpiskās kvalifikācijas izspēles kārtību jauktajiem pāriem

I.Štauere norāda, ka ir saņēmusi jautājumus par to, kāda ir paredzēta izspēles kārtība
Latvijas jaukto pāru kvalifikācijas turnīrā gadījumā, ja Latvija nodrošinas dalību Olimpiskajās
spēlēs un aicina valdi noteikti izspēles kārtību pirms aprīlī gaidāmā Pasaules jaukto pāru kērlinga
čempionāta.

Saskaņā ar “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu” 3.2. punktu Latvijas



kvalifikācijas turnīrs tiek rīkots tikai gadījuma, ja divas komandas ir izcīnījušas olimpiskos punktus
Pasaules čempionātos, nodrošinot Latvijas dalību Olimpiskajās spēlēs.

Valde diskutē.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Noteikt, ka Latvijas jaukto pāru kērlinga olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā komandas

aizvada spēles līdz trīs uzvarām.

3. Par LKA 2016./2017. gada sezonas kalendāru

A.Zentelis ir sagatavojis LKA 2016./2017. gada kalendāru ar zināmajiem WCF un Latvijas
pasākumiem un aicina diskutēt par LKA rīkoto sacensību kalendāru, lai to varētu apstiprināt
nākamajā valdes sēdē.

Valde diskutē par provizoriskajām izmaiņām:

- turnīru “Riga Open” rīkot septembra pirmajā nedēļas nogalē, jo Kērlinga halle būs
atvērta tikai no 22. augusta un augusta pēdējā nedēļas nogalē ir paredzēts Ventspils kauss,

- apsvērt iespēju sarīkot “CCT Challenger” posmu vīriešiem 7.-9. oktobrī, lai nodrošinātu
Latvijas labākajām vīriešu komandām iespēju sezonā aizvadīt 15-20 augsta līmeņa spēles Latvijā
(jāprecizē finansējuma avoti un kas būs turnīra organizatori),

- Latvijas jaukto pāru čempionātu aizvadīt februāra otrajā nedēļā, izspēlējot čempionātu
vienā nedēļā,

- Baltijas junioru čempionātu un Baltijas ratiņkrēslu čempionātu aizvadīt vienlaicīgi Rīgā
2017. gada aprīlī.

R.Jeske informē, ka pēc Riga International Curling Challenge rīkotāju aplēsēm, lai turnīru
noorganizētu pagājušā gada līmenī, faktiskie zaudējumi tiek plānoti vairāk nekā 2’500 EUR un
aicina LKA apsvērt iespēju vēl papildus finansiāli atbalstīt.

LKA valde lūdz R.Jeski sagatavot Riga International Curling Challenge tāmi, norādot
papildus nepieciešamo finansējumu, kā arī informēt LKA par komandu atlases kritērijiem un to,
cik Latvijas komandām tiks gantēta dalība.

LKA valde diskutē arī par iespēju sašaurināt Latvijas čempionāta A grupu vīriešiem un
sievietēm uz 6 komandām sākot ar 2017./2018. gada sezonu, aizvadot divu apļu spēles, kā arī
Latvijas jaukto pāru čempionāta dalīšanu A un B grupā sākot ar 2017./2018. gada sezonu.

Notiek diskusija arī par fiksētu dalības maksu čempionātos, neatkarīgi no pieteikto
komandu un izspēles kārtības.



4. Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav.

Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Štauere

Valdes locekļi Artis Zentelis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis


