LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATO (LMDKČ) 2021 NUOSTATAI
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Populiarinti Lietuvoje olimpinę žiemos sporto šaką – kerlingą.
1.2. Skatinti bendruomenę dalyvauti aktyvioje kūno kultūros ir sporto veikloje.
1.3. Tobulinti sportininkų meistriškumą bei kelti konkurencijos lygį.
1.4. Išaiškinti stipriausią Lietuvos komandą, kuri atstovautų Lietuvai Pasaulio MD kerlingo
čempionate 2021 m.
2. VADOVAVIMAS
Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo čempionatui 2021 m. (toliau – LMDKČ) vadovauja Lietuvos
kerlingo asociacijos (LKA) generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas. LMDKČ teisėjai:Vygantas
Zalieckas, Evita Regza. LMDKČ vyriausia teisėja – Evita Regza. LMDKČ organizacinis
komitetas: Vygantas Zalieckas, Tadas Vyskupaitis, Martynas Norkus, Evita Regza.
3. DALYVIAI
3.1. LMDKČ gali dalyvauti sportininkai ir mėgėjai, pateikę dalyvio paraišką ir surinkę pakankamą
kiekį reitingo taškų iki 2020 sausio 6 d. sumokėję 50 Eur komandos startinį mokestį.
3.2. Komandoje gali būti registruoti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
3.3. Komandoje registruojami 2 komandos nariai – žaidėjai (1 moteris ir 1 vyras) bei treneris, jei
komanda jį turi. Jei vienas iš komandos žaidėjų negali tęsti varžybų- komandai užskaitomas
pralaimėjimas.
3.4. Komandų registracija vyksta užpildžius LMDKČ dalyvių registracijos formą.
3.5. LMDKČ dalyvauja 4 organizacinio komiteto patvirtintos komandos, 2019-2020 m. sezonų
metu surinkusios daugiausiai reitingo taškų.
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 tarptautiniai turnyrai,
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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3.6. 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.):
3.6.1. pirmenybę turės komanda, dalyvavusi 2019 – 2020 m. LMDKČ;
3.6.2. užimta aukštesnė vieta 2019 – 2020 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;
3.6.3. ankstesnis registracijos laikas į LMDKČ.
3.7. Reitingo taškai gali būti renkami viso sezono metu nuo 2019 m. LMDKČ iki 2021 m. LMDKČ
registracijos pabaigos t.y. 2021 sausio 6 d.
3.8. 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.
3.9. Reitingo taškai skelbiami www.livecurling.lt.
3.10. Jei komanda iki 2021 m. gegužės 18 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.
4. DATA IR VIETA
4.1. LMDKČ vyks Rygos kerlingo sporto centre 2021 m gegužės 20-23 dienomis.
4.2. Varžybos vyks pagal patvirtintą grafiką dviejų ratų sistema (grafikas skelbiamas 2021 m.
gegužės 10 d.).
5. REGLAMENTAS
5.1. LMDKČ vyksta pagal Pasaulio Kerlingo Federacijos (WCF) patvirtintas kerlingo žaidimo
taisykles.
5.2. Tais atvejais, kurių nereglamentuoja LMDKČ nuostatai, reikia vadovautis WCF nuostatais.
5.3. LMDKČ dalyvaujančios komandos privalo naudotis WCF patvirtinta kerlingo gamintojų įranga
bei pagalvėlių medžiagomis.
5.4. 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).
5.5. 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.
6. VARŽYBŲ SISTEMA
LMDKČ dalyvauja 4 komandos, varžybos vyksta dviejų ratų sistema (2 ratai), plius finalai dėl 1-2
vietų ir 3-4 vietų.
7. LAIKO KONTROLĖ
7.1. Varžybos vyks su laiko kontrole pagal Pasaulio kerlingo federacijos taisykles.
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7.2. Kiekviena komanda turi 5 min. trukmės treniruotę prieš kiekvienas varžybas.
7.3. Komanda, pažymėta takelyje pirma – atitinkamai treniruojasi pirma ir žaidžia tamsiais
akmenimis.
7.4. Žaidžiant 8 kėlinukus, skaičiuojamas galvojimo laikas yra 22 min. kiekvienai komandai.
7.5. Po 4 kėlinukų skiriama 5 min. pertrauka.
7.5.1. 1 min. pertrauka tarp kiekvieno kėlinuko.
7.6. Esant lygiam rezultatui, žaidžiamas papildomas kėlinukas. Papildomam kėlinukui pridedamas
papildomas galvojimo laikas 3 min. kiekvienai komandai.
7.7. Kiekviena komanda gali paimti vieną minutės pertraukėlę žaidimo metu ir vieną minutės
pertraukėlę pratęsimo metu. Komandos registruotam treneriui patekti į aikštelę skiriama papildomai
30s (artimiausi namai) arba 60s (tolimieji namai). Komandos kurios neturi trenerio, turi tą patį
trenerio atėjimo laiką.
8. LSD
8.1. Prieš kiekvieną žaidimą suteikiamas 5 min. apšilimo laikas kiekvienai komandai bei 2 min
(1+1). „Last Stone Draw“ statymui.
8.2. „Last Stone Draw“ metu skirtingi žaidėjai pasibaigus apšilimui leidžia du akmenis kuo arčiau
namų centro, vieną paleisdami su sukimu pagal laikrodžio rodyklę, kitą – prieš laikrodžio rodyklę.
8.3. Abu komandų nariai privalo išleisti po tris „Last Stone Draw“ metimus pagal laikrodžio
rodykle ir po tris - prieš laikrodžio rodyklę. Čempionato metu iš 12 „Last Stone Draw“ 10 geriausių
„Last Stone Draw“ rezultatai sumuojami ir įrašomi į protokolą, kaip „Draw Shot Challenge“, kuris
nustato komandų reitingus esant lygiam rezultatui rato žaidimuose.
8.4. Finaliniuose žaidimuose komanda, kurios reitingas yra aukštesnis, įgyja teisę pasirinkti akmenų
spalvą bei paskutinį (arba pirmą) metimą pirmame varžybų ende. Tokiu atveju paskutinį metimą
pirmame ende turinti komanda pradeda apšilimą pirma.
9. BENDRA TVARKA
9.1. Komandos privalo sužaisti bent 6 kėlinukus.
9.2. Komandos vėlavimas bus traktuojamas pagal WCF taisykles .
9.3. Rezultatus vertins LKA generalinis sekretorius ir varžybų teisėjai.
9.4. Esant ginčams kviečiami visi LMDKČ dalyvaujančių komandų kapitonai.
9.5. Už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjimą – 0 taškų. Esant lygiosioms, žaidžiamas papildomas
kėlinukas.
9.6. Finaliniuose žaidimuose žaidžia komandos pagal eiliškumą surinkusios daugiausiai taškų.
9.7. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, aukščiau reitinguojama komanda laimėjusi
tarpusavio kovas.
9.7. Jeigu tarpusavio dvikovų rezultatas yra lygus, aukščiau reitinguojama komanda, kurios geresnis
„Draw Shot Challenge“ rezultatas.
9.8. Visi rezultatai fiksuojami protokole ir www.livecurling.lt .
9.9. Komandos privalo dalyvauti LMDKČ apdovanojimuose, kurie vyks po finalinių varžybų. Dėl
tam tikrų priežasčių komandos nedalyvavimą apdovanojimuose būtina suderinti su LMDKČ
organizatoriais.
10 REIKALAVIMAI DĖL KARANTINO RIBOJIMŲ
10.1. Reikalavimai dėl karantino Latvijos Respublikos teritorijoje paskelbimo metu vykdomų
aukšto sportinio meistriškumo (AM) renginių Rygos kerlingo sporto centre.
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10.2. Covid -19 atveju (būtina pranešti organizatoriams apie nedalyvavimą ne vėliau, kaip per 4 val.
nuo teigiamo testo patvirtinimo), tuo atveju komandai įskaitomi techniniai pralaimėjimai.
10.3. Dėl LMDKČ eigos, iškilus Covid-19 atvejui, spręs organizacinis komitetas atsižvelgęs į
Latvijos sveikatos centro atstovo rekomendacijas.
10.4. Varžybų̨ metu būtina laikytis visų saugumo priemonių, patvirtintų LKA VKP nutarime
2020.12.14/-1, ir Rygos kerlingo sporto centre nurodytų reikalavimų.
10.5. Visi čempionato dalyviai privalo pateikti neigiamus Covid-19 PGR testus, atliktus ne vėliau
kaip 72 val. iki atvykstant į Latvijos Respubliką. Testų nereikia atlikti, jei žaidėjas jau yra persirgęs
Covid-19 viruso sukelta liga ir turi ne senesnį ne 90 dienų tam įrodymą.
10.6. Sportininkai dalyvaujantys LMDKČ privalo atlikti pakartotiną PGR testą Latvijos
Respublikoje. Dalyvavimas pratybose ar LMDKČ 2021 įmanomas tik pateikus neigiamą
pakartotino PGR testo rezultatą.
10.7. Asmenys, jaučiantys Covid-19 ligai būdingus simptomus (gerklės skausmas, kosulys, galvos
skausmas, dusulys, viduriavimas) ar turintys temperatūros;
10.8. Čempionato metu privaloma laikytis Rygos kerlingo sporto centro administracijos
dezinfekcijos ir asmens higienos reikalavimų;
10.9. Viso čempionato metu, patalpose privalomai dėvimos medicininės kaukės ar respiratoriai,
pilnai dengiantys burną ir nosį; Ši nuostata netaikoma tik varžybų metu varžybų dalyviams.
10.10. LKA neatsako už dalyvių susirgimą̨ COVID-19 infekcija LKČ 2021 metu.
11. APDOVANOJIMAS
11.1. Pirmą vietą iškovojusi komanda apdovanojama LMDKČ medaliais, pereinamąja taure ir jai
suteikiama teisė atstovauti Lietuvai artimiausiame Pasaulio mišrių dvejetų komandų čempionate
(PMDKČ) arba PMDKČ kvalifikaciniuose turnyruose. Lietuvos rinktinė tvirtinama LKA
generalinio sekretoriaus ir LKA Vykdomojo Komiteto nutarimu.
11.2. 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.
11.3. 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
1214. Antrą ir trečią vietas iškovojusios komandos apdovanojamos LMDKČ medaliais.

Lietuvos Kerlingo Asociacija
Generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas
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