2017 LIETUVOS KERLINGO
Č E M P I O NAT O N U O S TATA I

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Populiarinti Olimpinę žiemos sporto šaką Lietuvoje. Skatinti bendruomenę dalyvauti aktyvioje
kūno kultūros ir sporto veikloje. Tobulinti sportininkų meistriškumą bei kelti konkurencijos lygį.
Išaiškinti stipriausias Lietuvos komandas kurios atstovautų Lietuvai 2017 metų Europos ir 2018
metų Pasaulio kerlingo čempionatuose.
VADOVAVIMAS
Lietuvos kerlingo čempionatui (toliau – LKČ) vadovauja Lietuvos Kerlingo Asociacijos
generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas. LKČ teisėjas Vygantas Zalieckas. LKČ vyriausias
teisėjas Artis Zentelis. LKČ organizacinis komitetas Vygantas Zalieckas ir Virginija Paulauskaitė.
DALYVIAI
1. LKČ gali dalyvauti komandos pateikusios dalyvio paraišką ir sumokėjusios 260 EUR dalyvio
mokestį. Komandoje gali būti registruoti ir užsienio šalių piliečiai.
2. Komandoje registruojami 4 žaidėjai (papildomai galima registruoti atsarginį žaidėją ir trenerį).
3. Komandų registracija vyksta 2017 01 15 – 2017 03 01 užpildžius LKČ 2017 dalyvių registracijos
formą. Registruotų komandų sudėtį galima keisti likus ne mažiau nei 5 dienoms iki čempionato
pradžios (atrankinių varžybų atveju – likus ne mažiau nei 5 dienoms iki atrankinių varžybų
pradžios).
4. LKČ finaliniame etape dalyvauja 4 vyrų ir 4 moterų komandos. Komandos kurios yra
nusprendusios dalyvauti 2017 LKČ, išskyrus komandas kurios 2016 LKČ užėmė I ir II vietas,
privalo sužaisti atrankines varžybas į finalinį LKČ 2017 etapą. Atrankines varžybas pralaimėjusi
komanda bendroje įskaitoje užima 5 vietą.
LAIKAS IR VIETA
1. LKČ finalinis etapas vyks 2017 m. kovo 23 -26 dienomis Rygos kerlingo sporto centre.
Patvirtintas žaidimų grafikas išsiųstas kiekvienos užsiregistravusios komandos kapitonui ir
paviešintas www.livecurling.lt.
2. Atrankinių žaidimų grafikas ir reglamentas yra priede Nr.2.
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REGLAMENTAS
1. LKČ 2017 vyksta pagal Pasaulio Kerlingo Federacijos (WCF) patvirtintas kerlingo žaidimo
taisykles. Tais atvejais, kai LKČ reglamento nuostatos prieštarauja WCF taisyklėms, reikia
vadovautis LKČ nuostatais. Tais atvejais, kai kyla ginčai dėl LKČ reglamento punktų
interpretavimo arba sprendžiant klausimus, kurių neapibrėžia LKČ reglamentas, reikia vadovautis
WCF taisyklėmis.
2. LKČ dalyvaujančios komandos privalo naudoti WCF patvirtintą įrangą, kaip ji apibrėžta http://
www.worldcurling.org/brushes, arba LKA patvirtintomis ir pakeistomis pagalvėlių medžiagomis
(me-džiaga: Oxford nylon 420D (bet kokia spalva); pakeitimas – Paulius Rymeikis (pr@kerlingas.lt).
3. Visos komandos 3 apšilimus pradeda pirmos, ir 3 apšilimus antros. Komanda esanti pirma LKČ
žaidimų grafike pradeda apšilimą pirma ir žaidžia su šviesios spalvos akmenimis. Finaliniuose
žaidimuose komanda kurios reitingas yra aukštesnis, turi „Hamerį“ , apšilimą daro pirma ir
žaidžia su šviesiais akmenimis (lentelė Nr.1).
4. Dėl pateisinamų priežasčių komanda varžybas gali pradėti ir viso čempionato metu žaisti
nepilna sudėtimi (trys žaidėjai) viso LKČ 2017 metu. Sprendimą leisti žaisti nepilna sudėtimi
priima LKČ teisėjai ir organizacinio komiteto nariai (bent du balsai).
5. LKČ dalyvaujančios komandos privalo žaisti vienoda viršutine apranga (marškinėliai,
džemperiai, liemenės). Jei apranga kelių dalių ji taip pat turi būti vienoda. Kelnės vienodos
spalvos ir atspalvių, tačiau gali skirtis gamintojai.
6. Varžybos vyksta rato sistema, žaidžiant du ratus, plius finaliniai žaidimai.
7. Žaidimai vyks su laiko kontrole pagal Pasaulio kerlingo federacijos taisykles.
7.1.
Žaidžiant 8 kėlinukus, skaičiuojamas galvojimo laikas yra 30 min. kiekvienai
komandai.
7.2. Žaidžiant 10 kėlinukų, skaičiuojamas galvojimo laikas yra 38 min. kiekvienai
komandai.
7.3. Esant lygiam rezultatui, žaidžiamas papildomas kėlinukas. Papildomam kėlinukui
pridedamas papildomas galvojimo laikas 4 min. 30 sek. kiekvienai komandai.
7.4. Kiekviena komanda gali paimti vieną minutės pertraukėlę žaidimo metu ir vieną
minutės pertraukėlę pratęsimo metu.
8. Prieš kiekvieną žaidimą suteikiamas 9 min. apšilimo laikas kiekvienai komandai bei 2 min.
„Last Stone Draw“ (LSD) statymui.
9. LSD metu skirtingi žaidėjai pasibaigus apšilimui leidžia du akmenis kuo arčiau namų centro,
vieną paleisdami su sukimu pagal laikrodžio rodyklę, kitą – prieš laikrodžio rodyklę. LSD
matavimas vyksta nuo centro taško. Jei centro taškas uždengtas, įrašoma 0 cm.
10. Komanda kurios geresnis LSD, renkasi ar pradės žaidimą pirma, ar antra.
11. Visi komandų nariai privalo išleisti po du LSD metimus skirtingu sukimu. Čempionato
finalinio etapo metu iš 12 LSD 10 geriausių LSD rezultatai sumuojami ir įrašomi į protokolą, kaip
„Draw Shot Challenge“ (DSC), kuris nustato komandų reitingus esant lygiam rezultatui rato
žaidimuose.
12. Komandos privalo sužaisti bent 6 kėlinukus.
13. Pavėlavus į startą daugiau negu 10 minučių, įrašomas pirmo kėlinuko pralaimėjimas 0:2.
13.1 Pavėlavus į startą daugiau negu 20 minučių, užrašomas pralaimėjimas 0:8.
14. Finaliniai žaidimai vyks po 10 kėlinukų.
14.1 Žaidimai dėl 3-4 vietų vyks po 8 kėlinukus.
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15. Rezultatus vertins LKA generalinis sekretorius ir varžybų teisėjai.
16. Esant bet kokiems ginčams kviečiami visi Lietuvos kerlingo čempionato 2017 dalyvaujančių
komandų kapitonai. Ginčai sprendžiami dalyvaujančių komandų daugumos balsais.
17. Už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjimą – 0 taškų. Esant lygiosioms, žaidžiamas papildomas
kėlinukas.
18. Finaliniuose žaidimuose žaidžia komandos pagal eiliškumą surinkusios daugiausiai taškų
bendrai sužaidus 2 ratus.
18.1 Komandoms surinkus vienodai taškų, aukščiau reitinguojama komanda laimėjusi tarpusavio
kovas.
18.2 Jeigu tarpusavio dvikovų rezultatas yra lygus, aukščiau reitinguojama komanda, kurios
geresnis DSC.
19. Visi rezultatai fiksuojami protokole ir www.livecurling.lt .
20. Visos komandos privalo dalyvauti LKČ apdovanojimuose, kurie vyks po finalinių varžybų.
KERLINGO DVASIA
Kerlingas yra meistrystės ir gilių tradicijų žaidimas. Kerlingistai žaidžia, kad laimėtų, bet niekada
tam, kad pažemintų varžovą. Tikras kerlingistas niekada netrukdys varžovui ir verčiau pralaimės
nei nesąžiningai laimės. Kerlingistai niekada sąmoningai nepažeidinėja taisyklių ir
nedemonstruoja nepagarbos žaidimo tradicijoms. Jeigu sužinotų, kad taip netyčia buvo pasielgta,
jie pirmieji pripažintų pažeidimą. Nors pagrindinis kerlingo tikslas yra nustatyti žaidėjų
meistriškumą, kerlingo dvasia yra neatsiejama nuo sportiško ir garbingo elgesio.
Ši kerlingo dvasia turėtų įtakoti tiek reglamento nuostatų interpretaciją bei pritaikymą, tiek
žaidėjų elgesį ant ledo ir už jo ribų.
APDOVANOJIMAS
Pirmą vietą iškovojusi komanda apdovanojama LKČ 2017 medaliais ir pereinamąja taure.
Nugalėtojai formuoja
Lietuvos rinktinės komandą, kuriai sudaromos sąlygos pagal gautą
finansavimą ruoštis ir dalyvauti Europos bei Pasaulio
čempionatuose (Lietuvos rinktinė
tvirtinama LKA generalinio sekretoriaus ir LKA Vykdomojo Komiteto nutarimu iki 2017 metų
birželio 1d.).
Antrą ir trečią vietas iškovojusios komandos apdovanojamos LKČ 2017 medaliais.

Lietuvos Kerlingo Asociacija
Generalinis sekretorius
Vygantas Zalieckas
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Priedas Nr. 1

2017 Lietuvos Kerlingo Čempionato žaidimų grafikas
A Takas

B Takas

8 endai

8 endai

10.00 - 12.30

Trink-DeArch

McHammer-Forsarus

13.00 - 15.30

Skipas-Svogūnai.LT

Slydis-IcyHead

16.00 - 18.30

DeArch-Forsarus

Trink-McHammer

19.00 - 21.30

Svogūnai.LT-IcyHead

Skipas-Slydis

8 endai

8 endai

9.00 - 11.30

McHammer-Trink

Forsarus-DeArch

12.00 - 14.30

IcyHead-Skipas

Slydis-Svogūnai.LT

15.00 - 17.30

Forsarus-McHammer

DeArch-Trink

18.00 - 20.30

IcyHead-Slydis

Svogūnai.LT-Skipas

8 endai

8 endai

McHammer-Trink

Forsarus-DeArch

12.00 - 14.30

Slydis-Skipas

IcyHead-Svogūnai.LT

15.00 - 17.30

DeArch-McHammer

Trink-Forsarus

18.00 - 20.30

Svogūnai.LT-Slydis

Skipas-IcyHead

10.00 - 12.30

3-4 vietos 8 endai

3-4 vietos 8 endai

13.00 - 16.00

Finalai vyrai 10 end

Finalai moterys 10 end

Kovo 23

Kovo 24

Kovo 25
9.00 - 11.30

Kovo 26

MOTERYS

VYRAI
1 T.Vyskupaičio T-Rink

1

V.Paulauskaitės

Skipas

2 A.Skrolio

DeArch-Polido

2

J.Zalieckienės

Svogūnai.LT

3 P.Rymeikio

McHammer

3

A.Vaičekonytės

Icy Heads

4 P.Čepulio

Forsarus

4

G.Valatkienės

Slydis

5 K.Rykovo

Europola
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Priedas Nr.2

Atrankinių varžybų reglamentas
LKČ atrankinės varžybos vyks 2017 m. kovo 18 -19 dienomis Rygos kerlingo sporto centre.
Patvirtintas žaidimų grafikas išsiųstas kiekvienos užsiregistravusios komandos kapitonui ir
paviešintas www.livecurling.lt.
Prieš kiekvieną žaidimą suteikiamas 5 min. apšilimo laikas kiekvienai komandai bei 2 min. LSD
statymui prieš ir pagal laikrodžio rodyklę (1 minutė skirta metimui pagal laikrodžio rodyklę, 1
minutė prieš laikrodžio rodyklę. Metimus atlieka skirtingi žaidėjai. Visi komandų nariai privalo
išleisti po vieną LSD.
Žaidimai vyks 8 kėlinukus. Bendras žaidimui skirtas laikas – 2 valandos. Likus 10 min. iki laiko
pabaigos, švilpuko signalas nurodo, kad žaidžiamas paskutinis kėlinukas. Esant lygiam rezultatui
skiriamas papildomas kėlinukas, kurio trukmė 15 min.
Kiekviena komanda žaidimo metu gali paimti vieną minutės pertraukėlę.
Komandos burtų keliu sprendžia kuri treniruosis pirma. Laimėjusi burtus komanda renkasi
apšilimo eiliškumą, pralaimėjusi komanda - akmenų spalvą.
Komanda kurios geresnis LSD, renkasi ar pradės žaidimą pirma, ar antra.
Už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjimą - 0 taškų. Sužaidus vieną atrankiniu varžybų ratą,
komanda surinkusi daugiausiai taškų iš karto patenka į finalinį LKČ etapą. Komandoms surinkus
vienodai taškų, aukščiau reitinguojama komanda, kurios geresnis DSC (atrankinių varžybų metu
DSC nustatomas susumavus visus LSD). 2 ir 3 vietas užėmusios komandos žaidžia papildomą
žaidimą, kurio nugalėtojas taip pat patenka į LKČ finalinį etapą.

Atrankinės
Data

Laikas

Komandos

2017.03.18

14.00-16.30

McHammer-Forsarus

19.30-22.00

McHammer-Europola

11.30-14.00

Forsarus-Europola

15.00-17.30

2-3 komandos

2017.03.19

Varžybų teisėjas Vygantas Zalieckas
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