TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
● Populiarinti Lietuvoje olimpinę žiemos sporto šaką – kerlingą.
● Skatinti bendruomenę dalyvauti aktyvioje kūno kultūros ir sporto veikloje.
● Tobulinti sportininkų meistriškumą bei kelti konkurencijos lygį.
● Išaiškinti stipriausią Lietuvos komandą, kuri atstovautų Lietuvai Pasaulio MD kerlingo
čempionate 2020 m.
VADOVAVIMAS
Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo čempionatui 2020 m. (toliau – LMDKČ) vadovauja
Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas. LMDKČ
teisėjai: Martynas Norkus ir Vygantas Zalieckas. LMDKČ vyriausias teisėjas – Martynas
Norkus. LMDKČ organizacinis komitetas: Vygantas Zalieckas ir Martynas Norkus.
Sportininkų komisijos nariai: Tadas Vyskupaitis ir Asta Vaičekonytė.
DALYVIAI
● LMDKČ gali dalyvauti sportininkai ir mėgėjai, pateikę dalyvio paraišką ir surinkę
pakankamą kiekį reitingo taškų iki 2019 gruodžio 31 d. (imtinai) bei iki 2020 m. sausio
15 d. sumokėję 100 Eur komandos startinį mokestį.
● Komandoje gali būti registruoti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
● Komandoje registruojami 2 komandos nariai – žaidėjai (1 moteris ir 1 vyras) bei
treneris, jei komanda jį turi.
● Komandų registracija vyksta užpildžius LMDKČ dalyvių registracijos formą:
https://forms.gle/coMUPMRgzz7ae3CVA
● LMDKČ dalyvauja 8 organizacinio komiteto patvirtintos komandos, 2019 m. sezono
metu surinkusios daugiausiai reitingo taškų. Esant didesniam komandų skaičiui,
devinta ir visos likusios komandos dalyvauja „Sidabrinėje grupėje“. „Sidabrinės
grupės” varžybos vyks LMDKČ finalinio etapo metu 2020 m. gegužės 22-24 Rygos
kerlingo sporto centre. Pirmojo LMDKČ etapo aštuonių komandų sąrašas bus
paskelbtas iki 2020 m sausio 6 dienos suskaičiavus LMDKČ užsiregistravusių komandų
2019 metų sezono reitingo taškus.
Reitingų lentelė ir pavyzdys
Pavadinimas
Reitingo Taškai
LMDKČ I vieta
6
LMDKČ II vieta
5
LMDKČ III vieta
4
LMDKČ IV vieta
3
LMDKČ V- XII vietos
2
PČ/ PČkval
4
WCT
3
*Tarptautiniai turnyrai
1
* Įskaitomi tik tie tarptautinių turnyrų, kuriuose dalyvauja daugiau nei 7 komandos mažiausiai iš
2 šalių, taškai. Reitingo taškai įskaitomi pateikus dalyvavimo varžybose protokolą.
PČ – pasaulio čempionatas.
PČkval – kvalifikacija į pasaulio čempionatą
WCT – World Curling Tour
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2019 m. sezono pavyzdys:
Renginio
pavadi-nimas
LMDKČ I vieta
LMDKČ II vieta
LMDKČ III vieta
LMDKČ IV vieta
LMDKČ V-XII vietos
PČ/PČ kvalifikacija
WCT
Tarptautiniai turnyrai
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● Jei reitingavimo taškų skaičius lygus, vertinamas komandos dalyvavimo kerlingo
varžybose tęstinumas (vertinama eiliškumo tvarka, t. y. jei pagal pirmąjį kriterijų nėra
galimybės išrinkti komandos, tuomet vertinamas antras kriterijus ir t. t.):
1) pirmenybę turės komanda, dalyvavusi 2019 m. LMDKČ;
2) užimta aukštesnė vieta 2019 m. LMDKČ (jei komandos surinks po 3 taškus ir abi
komandos bus dalyvavusios praėjusiame LKČ, bet viena iš komandų bus nuvažiavusi į
turnyrą-jai suteikiamas prioritetas.;
3) ankstesnis registracijos laikas į LMDKČ.
● Reitingo taškai gali būti renkami viso sezono metu nuo 2019 m. LMDKČ iki 2020 m.
LMDKČ registracijos pabaigos t.y. 2019 gruodžio 31 d.
● Įskaitomi tik tie tarptautinių turnyrų, kuriuose dalyvauja daugiau nei 7 komandos
mažiausiai iš 2 šalių, taškai. Reitingo taškai įskaitomi pateikus dalyvavimo varžybose
protokolą el. paštu info@curling.lt.
● Reitingo taškai skelbiami www.livecurling.lt/MD2020 .
● Jei komanda iki 2020 m. sausio 15 d. nėra sumokėjusi komandos startinio mokesčio ir
nėra atsiuntusi patvirtinimo apie savo dalyvavimą vyriausiam LMDKČ teisėjui, jai
siunčiamas priminimas. Jei komanda per 2 darbo dienas po tokio priminimo išsiuntimo
nesumoka komandos startinio mokesčio ir nepatvirtina apie savo dalyvavimą LMDKČ, ji
šalinama iš dalyvių sąrašų. Šios komandos vietą užima kita komanda, turinti geriausius
reitingo taškus.
DATA IR VIETA
● LMDKČ I-asis etapas vyks Rygos kerlingo sporto centre 2020 m sausio 23-26
dienomis.
● Varžybos vyks pagal patvirtintą grafiką rato sistema (grafikas skelbiamas 2020 m.
sausio 15 d.).
● LMDKČ finalinis etapas kuriame dalyvaus keturios stipriausios pirmojo etapo komandos
vyks Rygos kerlingo sporto centre 2020 m gegužės 22-24 dienomis.
● LMDKČ “Sidabrinės grupės” varžybos vyks Rygos kerlingo sporto centre 2020 m
gegužės 22-24 dienomis.
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REGLAMENTAS
● LMDKČ vyksta pagal Pasaulio Kerlingo Federacijos (WCF) patvirtintas kerlingo žaidimo
taisykles.
● Tais atvejais, kurių nereglamentuoja LMDKČ nuostatai, reikia vadovautis WCF
nuostatais.
● LMDKČ dalyvaujančios komandos privalo naudotis WCF patvirtinta kerlingo gamintojų
įranga bei pagalvėlių medžiagomis.
● Norint pakeisti registruotos komandos narį, komanda privalo tai padaryti iki LMDKČ
registracijos termino pabaigos. Atsiradus naujam komandos nariui, komandos reitingo
taškai anuliuojami.
● LMDKČ dalyviai užtikrina, kad jų sveikata yra patikrinta ir jų sveikatos būklė leidžia
dalyvauti sporto renginiuose. Dalyviai privalo pateikti tai patvirtinančias medicinines
pažymas ar kitus dokumentus arba raštu patvirtinti, kad jų sveikatos būklė leidžia
dalyvauti LMDKČ (pasirašant su LKA atitinkamą sutartį ar kitą dokumentą).
● LMDKČ dalyvaujančios komandos privalo žaisti vienoda viršutine apranga (marškinėliai,
džemperiai). Jei apranga yra iš kelių dalių, ji taip pat turi būti vienoda. Kelnės privalo būti
vienodos spalvos ir atspalvių, tačiau gali skirtis gamintojai.
VARŽYBŲ SISTEMA
LMDKČ I -ąjame etape dalyvauja 8 komandos, varžybos vyksta vieno rato sistema (1
ratas).
LMDKČ finaliniame etape dalyvauja 4 komandos. Finaliniame etape varžybos vyksta vieno
rato sistema (1 ratas). Finaliniame etape taip pat vyksta pusfinaliai ir finalas. Pusfinalyje
tarpusavyje varžosi 1-ą ir 4-ą vietas užėmusios komandos bei 2-ą ir 3-ią vietas užėmusios
komandos. Pusfinalyje varžomasis iki 1-os pergalės. Pusfinalio porų komandos
nugalėtojos patenka į finalą. Finale varžomasi iki 2-jų pergalių. Pusfinalio porų
pralaimėjusios komandos varžosi dėl 3-4 vietų. Dėl 3-4 vietos varžomasi iki 1-os pergalės.
“Sidabrinės grupės” komandos - tai komandos dalyvaujančios bendrame LMDKČ 2020
reitinge, bet dėl taškų trūkumo nepatekusios į I-ąjį etapą. Šios grupės varžybos vyks
vyksta vieno rato sistema (1 ratas). Geriausios dvi (komandos) varžosi finale iki 1-os
pergalės. Laimėjusi komanda garantuoja sau vietą sekančių metų LMDKČ I-ąjame etape.
LAIKAS
● Varžybos vyks su laiko kontrole pagal Pasaulio kerlingo federacijos taisykles.
● Kiekviena komanda turi 5 min. trukmės treniruotę prieš kiekvienas varžybas.
● Komanda, pažymėta takelyje pirma – atitinkamai treniruojasi pirma ir renkasi tamsius
akmenis, išskyrus pirmąsias varžybas.
● Prieš pirmąsias varžybas komanda meta monetą ir tokiu būdu tarpusavyje nusprendžia,
kuri treniruosis pirma.
● Žaidžiant 8 kėlinukus, skaičiuojamas galvojimo laikas yra 22 min. kiekvienai komandai.
● Esant lygiam rezultatui, žaidžiamas papildomas kėlinukas. Papildomam kėlinukui
pridedamas papildomas galvojimo laikas 3 min. kiekvienai komandai.
● Kiekviena komanda gali paimti vieną minutės pertraukėlę žaidimo metu ir vieną minutės
pertraukėlę pratęsimo metu. Komandos registruotam treneriui patekti į aikštelę skiriama
papildomai 40s. Komandos kurios neturi trenerio, turi tą patį trenerio atėjimo laiką – 40s.
LSD
● Prieš kiekvieną žaidimą suteikiamas 5 min. apšilimo laikas kiekvienai komandai bei 2
min. „Last Stone Draw“ statymui.
● „Last Stone Draw“ metu skirtingi žaidėjai pasibaigus apšilimui leidžia du akmenis kuo
arčiau namų centro, vieną paleisdami su sukimu pagal laikrodžio rodyklę, kitą – prieš
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laikrodžio rodyklę. „Last Stone Draw“ matavimas vyksta nuo centro taško. Jei centro
taškas uždengtas, įrašoma 0 cm.
● Abu komandų nariai privalo išleisti po tris „Last Stone Draw“ metimus pagal laikrodžio
rodykle ir po tris - prieš laikrodžio rodyklę. Čempionato metu iš 14 „Last Stone Draw“ 12
geriausių „Last Stone Draw“ rezultatai sumuojami ir įrašomi į protokolą, kaip „Last Draw
Challenge“, kuris nustato komandų reitingus esant lygiam rezultatui rato žaidimuose.
● Pusfinalio ir finalo žaidimuose, aukštesnį reitingą turinti komanda turi „hamerį“ (LSD
nemetami). Komanda turinti blogesnį reitingą renkasi akmenų spalvą arba apšilimą (kuri
pradės pirma).
BENDRA TVARKA
● Komandos privalo sužaisti bent 6 kėlinukus.
● Komandų susirinkimas - LMDKČ taisyklių aptarimas (team meeting). Dalyvavimas
būtinas visų komandų bent vienam atstovui. Jei komanda nedalyvauja, ji praranda
„hamerį“ pirmose varžybose, kuriose turėtų teisę į jį.
● Komandos vėlavimas bus traktuojamas pagal WCF taisykles .
● Rezultatus vertins LKA generalinis sekretorius ir varžybų teisėjai.
● Esant ginčams kviečiami visi LMDKČ dalyvaujančių komandų kapitonai.
● Už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjimą – 0 taškų. Esant lygiosioms, žaidžiamas
papildomas kėlinukas.
● Finaliniuose žaidimuose žaidžia komandos pagal eiliškumą surinkusios daugiausiai
taškų.
● Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, aukščiau reitinguojama komanda laimėjusi
tarpusavio kovas.
● Jeigu tarpusavio dvikovų rezultatas yra lygus, aukščiau reitinguojama komanda, kurios
geresnis „Last Draw Challenge“.
● Komanda, kuri finale užima aukštesnę vietą renkasi akmenų spalvą apšilimą ir žaidimą
pradeda antra.
● Visi rezultatai fiksuojami protokole ir www.livecurling.lt .
● Komandos privalo dalyvauti LMDKČ apdovanojimuose, kurie vyks po finalinių varžybų.
Dėl tam tikrų priežasčių komandos nedalyvavimą apdovanojimuose būtina suderinti su
LMDKČ organizatoriais.
APDOVANOJIMAS
● Pirmą vietą iškovojusi komanda apdovanojama LMDKČ medaliais, pereinamąja taure ir
jai suteikiama teisė atstovauti Lietuvai artimiausiame Pasaulio mišrių dvejetų komandų
čempionate (PMDKČ).
● Jei komandos sudėtyje yra asmenų iki 16 metų, komanda apdovanojama LMDKČ
medaliais, tačiau teisė atstovauti Lietuvai artimiausiame Pasaulio mišrių dvejetų komandų
čempionate komanda gali dalyvauti pasirinkus kitą žaidėją (rinktinės pagrindu) arba
perleidžiama 2-ąją vietą užėmusiai komandai.
● Jeigu pirmąją vietą užėmusi komanda atsisako atstovauti Lietuvai PMDKČ, teisę
atstovauti PMDKČ atitinkamai įgyja 2 arba 3 vietas iškovojusios komandos.
Atstovaujančią komandą tvirtina LKA vykdomasis komitetas
● Antrą ir trečią vietas iškovojusios komandos apdovanojamos LMDKČ medaliais.
Lietuvos Kerlingo Asociacija
Generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas
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