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Saulkrastu novada individuālā čempionāta kērlingā 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Popularizēt kērlingu Latvijā. 

1.2. Noskaidrot Saulkrastu novada individuālā čempionāta kērlingā uzvarētāju. 

 

2. Vadība 

2.1. Saulkrastu novada individuālo čempionātu kērlingā, turpmāk tekstā saukts – 

Čempionāts, organizē un vada biedrība „Sporta klubs „OB”” un SIA „Kērlinga halle”, 

atbalstot Saulkrastu novada domei. 

2.2. Čempionāta vadītājs ir SIA „Kērlinga halle” izpilddirektors. 

2.3. Čempionāta laikā spēlētāji paši ir tiesneši.   

 

3. Vieta un laiks 

3.1. Čempionāts notiek 2017.gada 08.janvārī plkst.10.00-16.20 SIA „Kērlinga halle”. 

Čempionāts tiek organizēts 2 kārtās – kvalifikācijas kārta un finālkārta. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Čempionātā var piedalīties spēlētāji, kuri līdz 2017.gada 08.janvārim ir iemaksājuši 

SIA „Kērlinga halle” kontā vai uz vietas dalības maksu. 

4.2. Čempionātā var piedalīties jebkurš spēlētājs. 

4.3. Čempionāta dalībnieki netiek dalīti sieviešu un vīriešu konkurencē.  

 

5. Norise 

5.1. Čempionāta norises kārtību apstiprina SIA „Kērlinga halle” līdz 2017.gada 

06.janvārim. 

5.2. Katram spēlētājam kvalifikācijas kārtā tiek garantētas 4 (četras) sesijas (6 ieskaites 

metieni katrā) ar maksimālo ieskaites punktu skaitu 120. 

5.3. Čempionāta finālkārtai kvalificējas 8 (astoņi) labākie spēlētāji. 

5.4. Spēlētāji, kas kvalificējušies finālkārtai, aizvada vēl 2 (divas) sesijas (6 ieskaites 

metieni katrā) ar maksimālo ieskaites punktu skaitu 60. 

 

6. Spēles noteikumi 

6.1. Sesijas un to izspēles kārtība: 

6.1.1. Čempionāta vadītājs izlozes kārtībā nosaka spēlētāju sadalījumu pa grupām visa 

Čempionāta laikā, izņemot finālkārtu, kā arī spēlētāju izspēles secību. 

6.1.2. Katrai grupai ir 4 (četras) sesijas, kas katra sastāv no 6 (sešu) kombināciju 

izspēles ar laika limitu 30 minūtes. 

6.1.3. Kombināciju izspēles secība tiek noteikta kombināciju numerācijas kārtībā 

augošā secībā. 

6.1.4. Pēc katras sesijas viens no grupas spēlētājiem rezultātus ieraksta kopējā 

Čempionāta tabulā pie ziņojuma dēļa.  
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6.2. Kombinācijas izspēles kārtība. 

6.2.1. Katras kombinācijas sākumā, spēlētājs, kurš izdara pirmo metienu, izvēlas 

akmeni, ar kuru tiks izspēlētā kombinācija un izdara pirmo metienu, atbilstoši 

kombinācijas aprakstam. 

6.2.2. Nākamie spēlētāji izvēlas akmeni kombinācijas izspēlei un izdara pirmo metienu, 

balstoties uz noteikto rotācijas kārtību. 

6.2.3. Katram spēlētājam vienas kombinācijas ietvaros ir tiesības izdarīt divus 

metienus. 

6.2.4. Izvēlēto akmeni vienas kombinācijas ietvaros nedrīkst nomainīt pret citu, 

izņemot gadījumus, ja tas ir mehāniski bojāts, un nomaiņai piekrīt Čempionāta 

vadītājs. 

6.2.5. Pēc pirmā vai otrā metiena izdarīšanas (izmestais akmens ir apstājies vai 

šķērsojis laukuma robežas) spēlētājs, kas veicis iepriekšējo metienu, sakārto 

kombinācijas sākotnējo pozīciju un ar vizuālu zīmi (pacelta roka) dod atļauju 

nākamajam spēlētājam izdarīt metienu. 

6.2.6. Gan pirmā, gan otrā metiena laikā spēlētāji nedrīkst pārvietoties pa celiņu.  

6.3. Punktu skaitīšana. 

6.3.1. Pēc katra metiena tiek dots novērtējums ballēs, robežās no 0 līdz 5. 

6.3.2. Kērlinga spēles laukums tiek sadalīts zonās (skatīt pielikumu Nr.1). 

6.3.3. Novērtējums katram metienam tiek dots, vērtējot kombinācijas uzdevuma izpildi 

un zonu, kur apstājies mestais akmens. 

6.3.4. Kad mestais akmens apstājies, iepriekšējās kombinācijas veicējs (spēlētājs) ar 

acumēra palīdzību (mērinstrumenti izmantoti netiek) nosaka metiena 

novērtējumu un ieraksta to Čempionāta protokolā.  

6.3.5. Gadījumos, ja netiek izpildīts kombinācijas uzdevums, tiek piešķirts novērtējums 

„0”.  

6.3.6. Ja akmens tikai pieskaras zonai ar augstāku novērtējumu, tad tiek ieskaitīts 

augstākais novērtējums. 

6.3.7. Katrai kombinācijai tiek piešķirts labākais novērtējums no pirmā un otrā 

metiena. 

6.4. Uzvarētāja noteikšana 

6.4.1. Finālkārtā un kvalifikācijas laikā sasniegto novērtējumu kopsummu summē un 

visvairāk punktu ieguvušais spēlētājs tiek pasludināts par uzvarētāju. 

6.4.2. Vienādu punktu skaita gadījumā labāko spēlētāju nosaka pēc labākās summas 

kombinācijai Nr.6. Ja gadījumā arī šis rādītājs ir vienāds, tad labāko spēlētāju 

nosaka pēc kombinācijas Nr.5 summas utt. Ja gadījumā visu kombināciju 

summas ir vienādas, spēlētājiem tiek piešķirtas vienādas vietas. 

6.5. Metienu laikā aizliegts slaucīt ledu pirms akmens. 

 

7. Dalības maksa 

7.1. Dalības maksa par piedalīšanos Čempionātā tiek noteikta: 

7.1.1. Pirmajiem 16 (sešpadsmit) pieteiktajiem spēlētājiem 20 EUR (divdesmit euro), 

bet spēlētājiem līdz 21 gadu vecumam 15 EUR (piecpadsmit euro), 

7.1.2. Pārējiem pieteiktajiem spēlētājiem 25 EUR (divdesmit pieci euro), bet 

spēlētājiem līdz 21 gadu vecumam 20 EUR (divdesmit euro).  



3 
 

7.2. Spēlētājam jāsamaksā dalības maksa līdz 2017.gada 08.janvārim. 

 

8. Apbalvošana 

8.1. Čempionāta pirmās trīs vietas izcīnījušie spēlētāji tiek apbalvoti. 

8.2. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām. 

 

Pielikums Nr.1 Kērlinga laukuma zonas, punktu piešķiršanas tabula 

Pielikums Nr.2 Spēles kombināciju apraksts 


