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LATVIJAS ČEMPIONĀTU KĒRLINGĀ KOMANDĀM NOLIKUMS

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
1.3. Čempionāts – Latvijas čempionāts kērlingā.
1.4. LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
1.5. Kērlinga sezona - no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
1.6. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
Noskaidrot Kērlinga sezonas labākās kērlinga komandas un spēlētājus.

3. ČEMPIONĀTI
LATVIJAS ČEMPIONĀTS TIEK ORGANIZĒTS UN LATVIJAS ČEMPIONA TITULS TIEK IZCĪNĪTS
SEKOJOŠĀS DISCIPLĪNĀS (kopā saukti – Čempionāti, katrs atsevišķi – Čempionāts):
3.1. VĪRIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ;
3.2. SIEVIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ;
3.3. JAUKTO KOMANDU KONKURENCĒ;
3.4. JUNIORU (VĪRIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.5. JUNIORU (SIEVIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.6. SENIORU (VĪRIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.7. SENIORU (SIEVIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.8. JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ;
3.9. RATIŅKRĒSLU KĒRLINGA KOMANDU KONKURENCĒ.

4. ČEMPIONĀTU VADĪBA
4.1. Organizācijas komiteja

4.1.1. Čempionātus kērlingā organizē un vada LKA valdes apstiprināta OK.
4.1.2. LKA valdes kompetencē ir Čempionātu norises vietas, norises laika un dalības maksas

apmēra noteikšana, kā arī finansiālo saistību kontrole.
4.1.3. OK vadītājs atbild par sekojošiem jautājumiem, kas attiecas uz Nolikuma 3.punktā

minētajiem Čempionātiem:
4.1.3.1. spēļu kalendārs;
4.1.3.2. pieteikumu u.c. oficiālo dokumentu iesniegšana;
4.1.3.3. tiesneši;
4.1.3.4. citi Čempionāta organizatoriskie jautājumi, saskaņojot ar LKA valdi.

4.1.4. OK vadītājs 1 mēneša laikā pēc Čempionāta beigām iesniedz LKA valdei rakstisku
atskaiti par Čempionāta norisi, ja to pieprasa LKA valde.

4.2. Tiesneši



4.2.1. OK vadītājs apstiprina Čempionāta tiesnešus un Galveno tiesnesi un nosaka
Čempionāta tiesāšanas grafiku.

4.2.2. Spēles tiesneši nedrīkst piedalīties Čempionātā, kura spēles tie tiesā.
4.2.3. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem Čempionāta laikā, lemj Galvenais

tiesnesis.
4.2.4. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
4.2.5. Lēmumu par rīcību spēlētāju un komandu parkāpumu gadījumā pieņem OK.
4.2.6. Lēmumu par rīcību LKA Biedru pārkāpumu gadījumā pieņem LKA valde, saskaņā ar

OK rekomendācijām.

5. ČEMPIONĀTU NORISES VIETA UN LAIKS
5.1. Čempionāti notiek atbilstoši OK apstiprinātam spēļu kalendāram. Spēļu pārcelšana iespējama

ar OK atļauju tikai Latvijas izlašu un/vai Latvijas kērlinga attīstības interesēs.
5.2. Lai pārceltu Čempionāta spēli ir jābūt nopietnam pamatojumam. OK izskata, vai spēles iemesls

var tikt uzskatīts par pamatotu šī nolikuma kontekstā. Par pamatotu var uzskatīt tikai tādu
gadījumu, ko kalendāra sastādīšanas brīdī nevarēja paredzēt.

5.3. Jautājums par spēles pārcelšanu var tikt izskatīts, tikai saņemot rakstiskus iesniegumus no
abām komandām, kurām ir plānots pārcelt spēli. Komandai, kura ir kalendāra izmaiņu iniciatore,
iesniegumā jānorāda pamatoti iemesli, spēles pārcelšanai (ja iespējams, pievienojot, atbilstošu
dokumentāciju, kas apliecina iesniegumā minēto). Spēles norises pārcelšanas gadījumā,
komandai, kura bija pārcelšanas iniciatore ir jāsedz visi papildus izdevumi, kas saistīti ar spēles
pārcelšanu.

5.4. Spēļu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem WCF kērlinga spēles noteikumiem un prasībām.
5.5. Pirms spēles sākuma Galvenajam tiesnesim ir jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta bāzes

tehnisko stāvokli un piemērotību Čempionātu spēļu rīkošanai.

6. ČEMPIONĀTU DALĪBNIEKI
6.1. Čempionātos var piedalīties LKA Biedru pārstāvētās komandas, par kurām OK noteiktajos

termiņos un apmērā LKA Biedri ir samaksājuši dalības maksu.
6.2. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Čempionātos drīkst piedalīties tikai ar

viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.
6.3. Čempionātā junioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē var piedalīties spēlētāji, kuri nav

sasnieguši 21 (divdesmit viena) gada vecumu līdz Kērlinga sezonas beigām.
6.4. Čempionātā senioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē var piedalīties spēlētāji, kuri ir

sasnieguši 50 (piecdesmit) gada vecumu līdz Kērlinga sezonas beigām.
6.5. Katra komanda Čempionātam var pieteikt :

6.5.1. ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus vīriešu, sieviešu, junioru
(vīriešu un sieviešu) un senioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē;

6.5.2. tieši 4 (četrus) spēlētājus jaukto komandu konkurencē, no kuriem divi ir vīrieši un divas
sievietes;

6.5.3. tieši 2 (divus) spēlētājus jaukto pāru konkurencē, no kuriem viens ir vīrietis un viena ir
sieviete;

6.5.4. ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus ratiņkrēslu kērlinga
komandu konkurencē, no kuriem vismaz vienam spēlētājam ir jābūt pretējā dzimuma
pārstāvim.

6.6. Čempionātam pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā komandā Čempionātā.

7. PIETEIKUMI ČEMPIONĀTAM
7.1. Komandas pieteikuma iesniegšanas termiņi attiecīgajam čempionāta tiek norādīti

www.curling.lv publicētajā sezonas kalendārajā plānā.



7.2. Komandas vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Čempionātā (pielikums Nr.4) LKA biedrs
iesniedz OK.

7.3. Čempionātos pieteikto komandu nosaukumi sastāv no divām daļām, kas tiek atdalītas savā
starpā ar daļsvītru:
7.3.1. Vīriešu, sieviešu, junioru, senioru, jaukto komandu un ratiņkrēslu kērlinga komandām:

7.3.1.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma
saīsinājuma vai komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola)
nosaukuma.

7.3.1.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no komandas kapteiņa (skipa) uzvārda.
7.3.2. Jaukto pāru komandām:

7.3.2.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma
saīsinājuma vai komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola)
nosaukuma.

7.3.2.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no spēlētāju uzvārdiem un,
nepieciešamības gadījumā, iniciāļiem.

7.3.3. Ja komandas nosaukumā tiek izmantots komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču
zīmes (zīmola) nosaukums, tad komandai kopā ar pieteikumu Čempionātam jāiesniedz
komandas atbalstītāja (sponsora) rakstiska vēstule ar lūgumu komandas atbalstītāja
(sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma iekļaušanu komandas nosaukumā.

7.3.4. Aizliegts komandu nosaukumos ietvert alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un
citus ar sportu nesavienojamus nosaukumus.

7.4. Komanda vīriešu, sieviešu, junioru, senioru, jaukto komandu un ratiņkrēslu kērlinga
Čempionātos saglabā komandas statusu, ja tās sastāvā iepriekšējā kērlinga sezonā attiecīgajā
Čempionātā ir startējuši vismaz 3 (trīs) spēlētāji.

7.5. Komanda jaukto pāru Čempionātā saglabā komandas statusu, ja tās sastāvs no iepriekšējās
kērlinga sezonas ir palicis nemainīgs.

7.6. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas pieteikumu
(pielikums Nr.5) šādos termiņos:
7.6.1. Ne vēlāk kā 2 dienas līdz Čempionāta pirmajai spēlei, ja tiek saglabāts komandas

statuss, atbilstoši šā Nolikuma 7.4. un 7.5. punkta nosacījumiem.
7.6.2. Ne vēlāk kā 30 dienas līdz Čempionāta pirmajai spēlei, ja netiek saglabāts komandas

statuss, atbilstoši šā Nolikuma 7.4. un 7.5. punkta nosacījumiem. Šajā gadījumā
Čempionāta spēļu kalendārs tiek mainīts, atbilstoši pieteikto komandu skaitam.

7.7. Ja komanda veic vārdiskā sastāva izmaiņas pēc noteiktajiem termiņiem, tai ir tiesības
piedalīties Čempionāta grupu turnīrā, bet spēļu rezultāti netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā
Čempionāta spēļu kalendārs netiek mainīts.

7.8. Komandai ir tiesības atsaukt dalību no Čempionāta.
7.8.1. Ja komanda atsauc dalību no Čempionāta līdz pieteikšanās termiņa beigām, pret

komandu netiek piemērotas nekādas sancijas.
7.8.2. Ja komanda atsauc dalību pēc Čempionāta pieteikšanās termiņa beigām, komandai ir

jāmaksā pilna dalības maksa.

8. ČEMPIONĀTU NORISE
8.1. Čempionāts vīriešu un sieviešu komandām noris saskaņā ar pielikumā Nr.1 un Nr.3 minēto

kārtību.
8.2. Latvijas čempionāts senioriem, jauktajām komandām un jauktajiem pāriem noris saskaņā ar

pielikumā Nr.2 un Nr.3 minēto kārtību.
8.3. Latvijas čempionāts junioriem tiek aizvadīts Baltijas junioru čempionāta ietvaros. Latvijas

čempionāta ieskaitē kopvērtējumā tiek vērtētas tikai Latvijas komandas, kas atbilst šim
dokumentam. Baltijas čempionāta izspēles kārtību nosaka OK.

8.4. Ja Baltijas čempionāts junioriem netiek rīkots, tad tiek rīkots Latvijas čempionāts, kura izspēles
kārtību nosaka OK.



8.5. Latvijas čempionāts ratiņkrēslu komandām tiek aizvadīts Baltijas ratiņkrēslu čempionāta
ietvaros. Latvijas čempionāta ieskaitē kopvērtējumā tiek vērtētas tikai Latvijas komandas, kas
atbilst šim dokumentam. Baltijas čempionāta izspēles kārtību nosaka OK.

8.6. Ja Baltijas čempionāts ratiņkrēslu komandām netiek rīkots, tad tiek rīkots Latvijas čempionāts,
kura izspēles kārtību nosaka OK.

8.7. Čempionāta spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas, OK apstiprina ne
vēlāk kā 2 (divas) kalendārās nedēļas pirms Čempionāta sākuma.

9. SPĒLES NOTEIKUMI
9.1. Spēles noteikumi Čempionātā atbilst spēkā esošajiem WCF spēles un sacensību noteikumiem,

izņemot izmaiņas, kas atrunātas šajā dokumentā.
9.2. Spēles laiks

9.2.1. Vīriešu un sieviešu A grupas Čempionāta spēles sastāv no 10 (desmit endiem).
9.2.2. Vīriešu un sieviešu B grupas, junioru, senioru, jaukto komandu, jaukto pāru un

ratiņkrēslu Čempionātos spēle sastāv no 8 (astoņiem) endiem.
9.3. Par uzvaru komanda saņem 1 (vienu) punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēlē neizšķirti netiek

fiksēti.
9.4. Visām komandām visa Čempionāta laikā komandu formām ir jābūt saskaņā ar LKA valdes

apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

10. DALĪBAS MAKSAS APMAKSAS NOTEIKUMI
10.1. Dalības maksas apmēri attiecīgajam čempionātam tiek norādīti www.curling.lv publicētajā

sezonas kalendārajā plānā.
10.2. LKA biedriem dalības maksa jāsamaksā OK noteiktajos termiņos, apmaksājot LKA sagatavoto

rēķinu, kas tiek nosūtīts uz LKA biedra norādīto e-pasta adresi www.curling.lv.

11. APBALVOŠANA
11.1. Komanda, kas izcīna pirmo vietu, tiek apbalvota ar čempiona kausu vai čempionāta ceļojošo

kausu.
11.2. Komandai, kas saņem čempionāta ceļojošo kausu, ir pienākums to līdz nākamās kērlinga

sezonas 1.septembrim nodot to OK, kā arī glabāšanas laikā nodrošināt ceļojošās balvas
vizuālo un tehnisko stāvokli tādu, kādā šī ceļojošā balva saņemta.

11.3. Čempionāta pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar medaļām.
11.4. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām.

12. PĀRSTĀVĪBA OFICIĀLAJĀS SACENSĪBĀS
12.1. Vīriešu un sieviešu Čempionāta pirmo četru vietu ieguvējas nodrošina tiesības piedalīties

Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīrā nākamajā Kērlinga sezonā.
12.2. Vīriešu un sieviešu Čempionāta uzvarētāji nodrošina tiesības piedalīties attiecīgās Kērlinga

sezonas Pasaules čempionātā, ja Latvija ir kvalificējusies šīm sacensībām.
12.3. Jaukto komandu Čempionāta uzvarētāji nodrošina tiesības piedalīties Pasaules jaukto

komandu čempionātā nākamajā kalendārajā sezonā.
12.4. Senioru (vīr. un siev.) Čempionāta uzvarētāji nodrošina tiesības piedalīties Pasaules senioru

čempionātā attiecīgajā kalendārajā sezonā.
12.5. Jaukto pāru Čempionāta pirmo četru vietu ieguvēji nodrošina tiesības piedalīties Pasaules

čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīrā attiecīgajā Kērlinga sezonā.
12.6. Ratiņkrēslu Čempionāta uzvarētāji nodrošina tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules ratiņkrēslu

čempionātā nākamajā kalendārajā sezonā, ja tāds tiek rīkots.



12.7. Komandu sastāvus pārstāvībai oficiālajās WCF sacensībās apstiprina LKA valde, ievērojot
Nacionālo izlašu veidošanas noteikumus.

13. PĀREJAS NOTEIKUMI
13.1. Nolikuma 12.5. punkts stājas spēkā sākot ar 2017./2018. gada Kērlinga sezonu.


