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Pasaules Kērlinga Federācija paziņo, ka tiesības rīkot 2013. Pasaules čempionātu sieviešu
komandām piešķirtas Latvijas Kērlinga Asociācijai. Čempionāts notiks Rīgā, no 2013. gada 16.
līdz 23. martam Volvo Sporta Centrā.
Pasaules Kērlinga Federācijas prezidente Keita Kaitness: „2013. gada Sieviešu Pasaules
Čempionāta Kērlingā piešķiršana Rīgai ir nozīmīgs brīdis kērlinga vēsturē. Šī būs pirmā reize,
kad Pasaules Čempionāts Kērlingā norisināsies Baltijas reģionā. Desmitgadē, kas ir pagājusi
kopš Latvija piebiedrojās Pasaules Kērlinga Federācijai, Latvija ir izrādījusi uzticību mūsu
sporta attīstībai un sasniegusi lieliskus rezultātus sacensībās. Mēs ar nepacietību gaidām
iespēju strādāt kopā ar Latvijas partneriem, lai noorganizētu pasaules līmeņa sacensības šajā
reģionā.”
Latvijas Kērlinga Asociācijas prezidents Jānis Rudzītis: „Latvijas Kērlinga Asociācijas un visas
Latvijas kērlinga sabiedrības vārdā es vēlos pateikties Pasaules Kērlinga Federācijai par to, ka
tā ir izvēlējusies Rīgu kā 2013. gada Pasaules Čempionāta Kērlingā sieviešu komandām
norises vietu. Tas ir liels gods Latvijai un apliecinājums progresam kādu kērlings ir piedzīvojis
mūsu valstī. Latvijas kērlinga īsajā vēsturē jau ir bijuši daudz spilgti brīži un mēs kopīgi
strādāsim, lai padarītu 2013. gada Pasaules Čempionātu Kērlingā sieviešu komandām par
spilgtu notikumu pasaules kērlinga kalendārā. Mēs vēlamies ielūgt visus, kam kērlings ir kas
vairāk kā sports, apciemot Latviju 2013. gadā un redzēt pasaules labāko komandu spēles, kā
arī apciemot Latvijas galvaspilsētu Rīgu, novērtējot tās vēsturi, unikālo arhitektūru un
viesmīlību.”
Rīgā 2013.gada martā divpadsmit pasaules labākās sieviešu kērlinga nacionālās izlases
cīnīsies par pasaules čempiona titulu, kā arī pelnīs punktus, lai kvalificētos uz 2014. gada
ziemas Olimpiskajām Spēlēm Sočos, Krievijā.
2012. gada Ford Pasaules Čempionāts Kērlingā sieviešu komandām norisināsies no 17. līdz
25. martam Kanādā, Lethbridžā, Albertas provincē, kamēr Pasaules Čempionāts Kērlingā
vīriešu komandām notiks Šveices pilsētā Bāzelē no 31. marta līdz 8. aprīlim. Vairāk
informācija par šīm sacīkstēm ir pieejama http://www.worldcurling.org/events.
Par Rīgu un Latviju /www.liveriga.lv/

Latvijas galvaspilsētā Rīgā dzīvo aptuveni 700000 iedzīvotāju un tā ir lielākā pilsēta Baltijas
valstīs. Kopš viduslaikiem Rīga ir bijusi nozīmīgs politisks, ekonomisks un kultūras centrs. Rīga
ir arī nozīmīga ostas pilsēta ar vēsturisko centru, kurš ir iekļauts UNESCO Vēsturisko
Mantojumu sarakstā. Latvija paziņoja par savu neatkarību no bijušās PSRS 1991. gada
augustā un jau 1992. gadā patstāvīgi piedalījās Olimpiskajās Spēlēs. Kopš 2004. gada Latvija
ir Eiropas Savienības dalībvalsts.
Par norises vietu /www.volvoledus.lv/
Volvo Sporta Centrs tika atvērts 2005. gadā un tas piedāvā divus slēgtos ledus laukumus.
Volvo Sporta Centrs ir nozīmīga vieta jaunatnes un amatieru hokejam un daiļslidošanai un
tas atrodas Rīgas rietumu daļā.
Par Latvijas Kērlinga Asociāciju /www.curling.lv/
Latvijas Kērlinga Asociācija ir dibināta 2001 gada februārī un par Pasaules Kērlinga
Federācijas biedru tā kļuva 2001 gada decembrī. 2002. gada martā desmit komandas
piedalījās pirmajā Latvijas Kērlinga Čempionātā. 2007. gada decembrī Latvijas vīriešu kērlinga
komanda izcīnīja bronzas godalgas Eiropas Kērlinga Čempionāta B grupā. 2009. gada oktobrī
durvis vēra pirmā specializētā kērlinga halle Rīgā. 2009. gada decembrī Latvijas sieviešu
kērlinga komanda izcīnīja zelta medaļas Eiropas Kērlinga Čempionāta B grupā un ieguva
pēdējo Eiropas zonas izaicinājuma vietu startam 2010. gada Pasaules Čempionātam Kērlingā
sieviešu komandām Kanādas pilsētā SviftKarrentā. 2010. gada novembrī pirmā Latvijas
ratiņkrēslu komanda piedalījās Pasaules Čempionātā Ratiņkrēslu Kērlingā kurš norisinājās
Somijā. Tā paša 2010. gada decembrī Latvijas sieviešu komanda pirmo reizi piedalījās A
grupas Eiropas Čempionātā un Latvijas vīriešu komanda izcīnīja sudraba medaļas Eiropas
Čempionāta B grupā. 2011. gada decembrī Latvijas sieviešu un vīriešu komandas startēs
Eiropas Čempionāta A grupā, kurš norisināsies Maskavā, Krievijā. Pašreiz Latvijā ir 150
reģistrēti kērlinga spēlētāji un viena specializēta kērlinga halle. Kērlingu ir iespējams spēlēt
arī cituviet Latvijas ledus hallēs, kā piemēram Ozolniekos, Talsos, Ventspilī un Jelgavā.
Par Pasaules Kērlinga Federāciju (WCF) www.worldcurling.org
Pasaules Kērlinga Federācija ir starptautiska sporta federācija, kas pārvalda Olimpisko ziemas
sporta veidu kērlingu un Paralimpisko ziemas sporta veidu ratiņkrēslu kērlingu. WCF ir viena
no septiņām starptautiskajām sporta federācijām, kuras uz doto brīdi sastāda Ziemas
Olimpisko spēļu programmu. WCF pārstāv 48 biedru asociācijas un pārvalda vienu no
straujāk augošajiem ziemas sporta veidiem.
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