
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 
 

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV - 1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd.sportjaun@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 
 

Rīgā 

2015. gada ___. ________  Nr._________-nos 

 

 

Rīgas čempionāta kērlingā nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas 2015.gada čempionāts kērlingā   

(turpmāk –Sacensības) 2015.gadā. 

 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt kērlinga sporta veidu Rīgas pilsētā. 

 

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākās kērlinga komandas.  

 

4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Latvijas Kērlinga 

savienību un Kērlinga halli. 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks  

 

5. Sacensības notiek no 2015. gada 6.novembra līdz 2015.gada 8.novembrim. 

 

6.  Sacensības notiek Kērlinga hallē Rīgā, Biķernieku ielā 121h un to sākums 

6.novembrī ir plkst. 10.00, 7.novembrī un 8.novembrī plkst. 8.00. 

 

7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.sports.riga.lv un www.kerlingahalle.lv.    

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

8. Sacensībās var piedalīties Rīgas kērlinga komandas un citu Latvijas pilsētu, 

kērlinga komandas. Komanda tiek identificēta pēc komandas kapteiņa – skipa (turpmāk – 

Kapteinis). 

 

http://www.sports.riga.lv/
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9. Sacensības norisinās:  

9.1. sieviešu komandu konkurencē; 

9.2. vīriešu komandu konkurencē. 
 

10. Sacensības notiek saskaņā ar  WCF (Pasaules kērlinga federācijas) spēles un 

sacensību noteikumiem, nosakot zemāk norādītās izmaiņas: 

10.1. pirms spēles komandas neveic iesildīšanos; 

10.2. komandu, kas spēles pirmajā endā izspēlēs pēdējo akmeni, nosaka komandām 

lozējot; 

10.3. komandas, kas pirmajā endā izpilda pirmo metienu, izvēlas ar kādas krāsas 

akmeņiem spēlēs; 

10.4. spēle sastāv no ne vairāk kā 8 (astoņiem) endiem; 

10.5. spēles laiku sāk skaitīt precīzi pēc sacensību apstiprinātajā kalendārā noteiktā 

spēles sākuma; 

10.6. visās spēlēs 1 stundu un 45 minūtes pēc spēles sākuma (laiku uzņemot pēc 

sporta bāzes pulksteņa, kurā norisinās spēle) spēles tiesnesis informē Kapteiņus ka tiek 

spēlēts pēdējais ends; 

10.7. pēc informācijas saņemšanas par pēdējā enda izspēli, komandas pabeidz      

iesākto endu. Ja spēles rezultāts pēc pēdējā enda izspēles ir neizšķirts, tad tiek izspēlēts 

viens vai vairāki ekstra-endi līdz uzvarētāja noteikšanai. Ekstra endos nav noteikts laika 

limits; 

10.8. spēles laiks var tikt pagarināts ja: 

10.8.1.  iejaucas tiesnesis (piemēram, akmens mērīšana), 

10.8.2.  ir traumēts kāds no spēlētājiem, 

10.8.3.  ir konstatēts spēles noteikumu pārkāpums, 

10.8.4.  to pieprasa galvenais tiesnesis; 

10.9.   pārtraukumi un to ilgums, kas minēti 10.8. punktā, tiek fiksēti spēles protokolā. 

 

11. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni 27748444 vai e-

pastu: info@kerlingahalle.lv. 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

 

12. Pieteikumu (Pielikums Nr.1 – turpmāk Pieteikums) dalībai Sacensībās iesniedz 

elektroniski līdz 2015.gada 25.oktobrim plkst.16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: 

info@kerlingahalle.lv. 

 

13. Komandas pārstāvja apstiprinātu pieteikumu (pielikums Nr.1) iesniedz 

Sacensību sekretariātā  Sacensību dienā 15 minūtes pirms konkrētās spēles sākuma. 

 

14. Komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā 5 (piecus) dalībniekus. 

 

15. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu Pieteikumā, vai 

iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu. 

 

mailto:info@kerlingahalle.lv


 3 

16. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu Pieteikumā. 

 

17.   Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

18.  Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks 

vai viņa pārstāvētā organizācija. 

 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

19. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.  

 

20. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām, 

diplomiem un kausiem. 

 

 

 

Priekšnieks                     D.Vīksna 

 

 

Lejstrauts 67037249 

 

SASKAŅOTS” 

Latvijas Kērlinga asociācijas ģenerālsekretārs 

Artis Zentelis 


