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Atkārtošanai… 

Kas ir stratēģija un taktika kērlingā ??? 
 
Kādus ir 3 spēles stilus varat nosaukt ??? 
 
Kāds ir stratēģijas pamatprincips ??? 
 
Kādi ir taktikas pamatprincipi ??? 



Tēmas... 
-  Stratēģijas un taktikas nozīme sportā un komandu sporta spēlēs 

- Stratēģijas un taktikas pamatprincipi 

- Stratēģiskie profili un stili 

- Sacensību, spēļu un endu plānošana 

- Metienu veidi un izvēle 

- 4-Rock Free Guard Zone Strategy 

- FESRAIN faktori 

- Leņķu un Drag efekta novērtēšana 

- Alternatīvie plāni taktiskajā plānošanā 

- Spēļu elementu izmantošana taktiskajā sagatavošanā 

- Shot by shot piemēri  

- Taktisko situāciju uzdevumi 

- Pasaules čempionātu spēļu stratēģijas un taktikas analīze 



Plānošana kērlingā 

- Sacensību plānošana 
 
- Spēļu plānošana 
 
- Endu plānošana 
 



Sacensību plānošana  

- Svarīga gatavojoties nozīmīgām sacensībām (EČ, PČ)  
 
- Disciplinē spēlētājus, treneri, personālu 
 
- Pakārtota plānotajām spēlēm 

 
- Visiem zināma 
 



Sacensību plānošana  



Sacensību plānošana  



Spēļu plānošana  
- Pretinieku iepriekšējo rezultātu un spēļu izpēte 
 
- Pretinieku stratēģiskā profila izpēte 
 
- Pretinieku izvēlētās taktikas izpēte 
 
- Pretinieka stipro un vājo vietu izpēte 
 
- Komandu sapulces 
 
- Komandas stratēģiskā profila izvēle attiecīgajai spēlei 

 
- Galvenokārt trenera pienākums un atbildība 



Endu plānošana  

- Svarīga pirms katra enda 
 
- Balstās uz konkrētu rezultātu 

 
- Komandai jāvienojas par sekojošo : 
 
a) Kāds ir mērķis? Piemēram – (-1, 0, +2, +3, u.c.) 
 
b) Kas ir pieņemami? Piemēram – (-1, 0, +1, u.c.) 
 
c) Kas nav pieņemami? Piemēram – (-2, -3, u.c.) 



Endu plānošana  



Endu plānošana  
Pursuing – agresīvs spēles stils 
Probing – sabalansēts spēles stils 
Protecting – aizsargājošs spēles stils 



Endu plānošana  
Pursuing – agresīvs spēles stils 
Probing – sabalansēts spēles stils 
Protecting – aizsargājošs spēles stils 



Metienu veidi ! 

Izdala 3 pamata metienus: 
 
- Sarga spēka metieni 
 
! Brīvais sargs, Centra sargs, Sānu sargs 
 
- Mājas spēka metieni 
 
! Draw, Come around, Freeze, Split On, Tap Up 
 
- Stiprie spēka metieni 

 
! Hit & Stick, Hit & Roll, Hit & Roll Away, Double, Peel, Raise, Run back, Tick 

 
http://www.curlingbasics.com/ 

 
Metiena izvēle balstās uz spēlētāja (metēja) spējām un sagatavotības !!! 

http://www.curlingbasics.com/
http://www.curlingbasics.com/


Metienu izvēle ! 
Metienus pēc to grūtības pakāpes var izdalīt no 1 līdz 4 ballēm («CurlCoach»)! 
 
- 4 balles (grūts metiens) 
 
! Raise, Tick, Freeze, Split 
 
- 3 balles (vidēji grūts metiens) 
 
! Hit & Roll, Double, Peel, Run back, Tap Up 
 
- 2 balles (vidēji viegls metiens) 

 
! Hit & Stick, Hit & Roll Away, Come around, Free Guard 
 
- 1 balle (viegls metiens) 
 
! Draw, Guard, Corner Guard 


