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PIEŅEMTS  
2017. gada 6.martā 

 
 
 
 
 

__________________ 

LFF ģenerālsekretārs  
Jānis Mežeckis 

 

Godīgas spēles (Fair Play) balvas noteikšanas nolikums 
 

 

1. Pamatojoties uz Latvijas Virslīgas un 1.līgas čempionātu Fair Play rezultātiem, komanda, 

kurai pēc Nolikuma 2.-6.punktā norādītajiem kritērijiem čempionāta beigās ir lielākais vidējais 

Fair Play punktu skaits, saņem 10% no kopējā soda naudas apmēra. Labākajai Virslīgas 

komandai (pēc Fair Play rezultātiem) apbalvojuma apmērs tiek aprēķināts no Virslīgas sezonas 

kopējās soda naudas summas, savukārt 1.līgas labākajai komandai – no 1.līgas soda naudas 

summas. 

 

  

2. Sarkanās un dzeltenās kartiņas.  

 

2.1. Katra komanda sāk ar 10 punktiem un par katru dzelteno kartiņu tiek atņemts 1 punkts un 

par sarkano kartiņu – 3 punkti. Šis ir vienīgais kritērijs, kurš var rezultēties ar negatīvu atzīmi; 

2.2. Gadījumā, ja spēlētājs tiek noraidīts pēc 2 (divu) dzelteno kartiņu saņemšanas, par 

noraidījumu tiek atņemti 3 punkti, savukārt par sākotnējo brīdinājumu punkti netiek atņemti; 

2.3. Gadījumā, ja spēlētājs tiek noraidīts par tiešo sarkano kartiņu, taču pirms tam bija saņēmis 

dzelteno kartiņu, 3 punkti tiek noņemti par noraidījumu un 1 punkts tiek noņemts par sākotnējo 

brīdinājumu. 

 

3. Cieņas izrādīšana pret pretinieku. 

 

3.1. Katrai komandai tiek piešķirti no 1 līdz 10 punktiem par cieņas izrādīšanu pret pretinieku; 

3.2. Spēlētājiem ir jāciena pretiniekus un jānodrošina, lai to komandas biedri un citas ar 

komandu saistītās personas darbojas godīgas spēles garā; 

3.3. Negatīvā rīcība, par kuru netiek piešķirta dzeltenā vai sarkanā kartiņa, ir jāņem vērā 

atkarībā no pārkāpuma smaguma; 

3.4. Sekojošas darbības var tikt pozitīvi novērtētas: 

- darbības, kas veicina savlaicīgu spēles atsākšanos (piemēram, savlaicīga bumbas ievadīšana 

spēlē gadījumos, kad komanda atrodas vadībā); 

- palīdzēšana piecelties spēlētājam no pretinieku komandas; 

- palīdzība pretinieku komandas spēlētājam traumas gadījumā; 

- sarokošanās ar pretinieku komandas spēlētājiem pēc spēles; 

- pretinieku apsveikšana; 

- žestu pielietošana, kas vērsti uz godīgas spēles principa ievērošanu (piemēram, informējot 

tiesnesi, ka stūra sitiens vai iemetiens ir jāpiešķir par labu pretinieku komandai); 

3.5. Sekojošas darbības tiek uzskatītas par tādām, kuras ir jānovērtē negatīvi: 

- laika vilcināšana; 

- noteikumu pārkāpšana taktikas nolūkos; 
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- tēlošana un/vai savainojuma imitācija; 

- pretinieku apvainošana; 

- konfrontācijas izraisīšana; 

- nopietni noteikumu pārkāpumi pret pretinieku; 

- spļaušana pretiniekam; 

- fiziska agresija pret pretinieku (piemēram, sišana ar galvu, dūri); 

- rasisms un cita veida diskriminācija. 

 

Novērtējot spēlētāju cieņu pret pretinieku, nav jāskaita punkti, kas jau ir iekļauti sadaļā 

“Dzeltenās un sarkanās kartiņas”, taču inspektors/spēles delegāts var novērtēt noteikumu 

pārkāpumu, par kuriem tika piešķirtas kartiņas, nopietnību un smaguma pakāpi. 

Jānovērtē arī katras komandas pārkāpumu skaits.  

Novērtējums ir jāveic, pamatojoties gan uz pozitīvo rīcību (piemēram, palīdzība 

savainotam pretinieku komandas spēlētājam) un negatīvo rīcību. 

 Veicot novērtējumu, pamatojoties uz šo paragrāfu, inspektoram/delegātam ir jāņem 

vērā pozitīvās/negatīvās uzvedības nopietnība un tas, cik bieži attiecīgā uzvedība atkārtojas. 

 

4. Cieņas izrādīšana pret tiesnešiem: 

 

4.1 Katrai komandai tiek piešķirti no 1 līdz 10 punktiem par cieņas izrādīšanu pret tiesnešiem; 

4.2. Spēlētājiem ir iecietīgi jāattiecas pret tiesnešiem un viņu pieņemtajiem lēmumiem; 

4.3. Sekojošas darbības var tikt pozitīvi novērtētas: 

- attieksme pret tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem, neiesaistoties diskusijās ar tiesnesi; 

- sarokošanās ar tiesnešiem pēc spēles; 

- nepieciešamās distances ievērošana pie brīvsitienu izpildes; 

- spēles laika ievērošana (piemēram, savlaicīga sākumsitiena izpilde); 

4.4. Sekojošas darbības tiek uzskatītas par tādām, kuras ir jānovērtē negatīvi: 

- strīdēšanās ar tiesnešiem; 

- ironiska aplaudēšana pēc tiesneša pieņemtā lēmuma; 

- tiesneša ielenkšana; 

- vārdiska tiesneša aizskaršana vai aizvainojošu žestu lietošana; 

- fiziska tiesneša aizskaršana. 

 

 Veicot novērtējumu, pamatojoties uz šo paragrāfu, inspektoram/delegātam ir jāņem 

vērā pozitīvās/negatīvās uzvedības nopietnība un tas, cik bieži attiecīgā uzvedība atkārtojas. 

 Pozitīva attieksme pret tiesnešiem ir jānovērtē ar pozitīvām atzīmēm, ieskaitot 

gadījumus, kad spēlētāji neprotestē pat pēc šķietami strīdīgi pieņemtiem lēmumiem. 

 

5. Komandas oficiālo personu uzvedība.   

 

5.1. Katras komandas oficiālo personu uzvedība tiek novērtēta ar atzīmi no 1 līdz 10; 

5.2. Komandu oficiālajām personām ir jāizrāda cieņa pret pretiniekiem un tiesnešiem, kā arī 

jānorāda savas komandas spēlētājiem uz nepieciešamību ievērot godīgas spēles principu. 

5.3. Sekojošas darbības var tikt pozitīvi novērtētas: 

- attieksme pret tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem, neiesaistoties diskusijās ar tiesnesi; 

- sarokošanās ar pretinieku komandas oficiālajām personām; 

- tikai vienas oficiālās personas stāvēšana kājās tehniskajā zonā spēles laikā. 

5.4. Sekojošas darbības tiek uzskatītas par tādām, kuras ir jānovērtē negatīvi: 

- strīdēšanās ar tiesnešiem; 

- atteikšanās sarokoties ar pretinieku komandas oficiālajām personām; 
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- oficiālās personas izraidīšana; 

- vārdiska spēlētāja, tiesneša vai pretinieku komandas oficiālās personas aizskaršana; 

- fiziska spēlētāja, tiesneša vai pretinieku komandas oficiālās personas aizskaršana; 

- trenera nepiedalīšanās preses konferencē vai citās preses aktivitātēs, saskaņā ar spēkā 

esošajiem sacensību reglamentiem; 

- sistemātiska tehniskās zonas atstāšana. 

 

Komandas oficiālajām personām ir jāveic nepieciešamo pasākumu kopums, lai attīstītu 

savas komandas tehnisko, taktisko, sportisko un morālās atbildības līmeni. Veicot šī paragrāfa 

novērtējumu, jāņem vērā gan pozitīvā, gan negatīvā uzvedība, piemēram, vai oficiālās personas 

mēģina nomierināt vai provocēt dusmīgus līdzjutējus vai spēlētājus; kāda ir to reakcija pēc 

tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem utt. Veicot novērtējumu, pamatojoties uz šo paragrāfu, 

inspektoram/delegātam ir jāņem vērā pozitīvās/negatīvās uzvedības nopietnība un tas, cik bieži 

attiecīgā uzvedība atkārtojas. 

 

6. Līdzjutēju uzvedība. 

 

6.1. Katras komandas līdzjutēju uzvedība tiek novērtēta ar atzīmi no 1 līdz 10. 

6.2. Spēles laikā līdzjutējiem ir jārada pozitīva atmosfēra, atbalstot savu komandu. 

Līdzjutējiem ir jāizturās ar cieņu vienam pret otru, spēlētājiem, oficiālajām personām un 

tiesnešiem. Līdzjutējiem ir jāpieņem pretinieku komandas sniegums arī gadījumos, kad viņu 

atbalstītā komanda zaudē un  tie nedrīkst iebiedēt vai nenovērtēt pretnieku komandu, tiesnešus 

vai pretinieku komandas līdzjutējus. 

6.3. Sekojošas darbības var tikt pozitīvi novērtētas: 

- aplaudēšana veiksmīgām pretinieku komandas spēlētāju darbībām; 

- fanu horeogrāfija;  

- atbalstošu dziesmu izpildīšana, atrodoties zaudētājos; 

- aplaudēšana pretiniekiem, stāvot kājās (piemēram, kad notiek spēlētāju maiņa); 

6.4. Sekojošas darbības tiek uzskatītas par tādām, kuras ir jānovērtē negatīvi: 

- viena vai vairāku līdzjutēju uzskriešana laukumā; 

- aizvainojošu saukļu lietošana; 

- pirotehnikas izmantošana; 

- lāzeru izmantošana; 

- vardarbība stadionā vai tā apkārtnē (piemēram, pret pretinieku komandas līdzjutējiem, 

policiju, stjuartiem); 

- rasisma un diskriminācijas izpausme. 

 

Līdzjutēji ir neatņemama spēles sastāvdaļa un ir jāņem vērā, ka tiem nav jāskatās spēle 

klusumā. Komandu atbalstīšana, izmantojot dziesmas, izsaucienus utt., var dot pozitīvu 

pienesumu spēlei un tās atmosfērai godīgas spēles garā, taču līdzjutējiem ir jāciena pretinieku 

komandas spēlētājus un tiesnešus. 

 

Maksimālais punktu skaits – 10, ir jāpiešķir tikai gadījumos, ja līdzjutēji nepārkāpj 

drošības noteikumus, kā arī ir novērojams kāds no iepriekšminētajiem pozitīvās uzvedības 

elementiem, it īpaši attiecībā uz pozitīvas atmosfēras radīšanu spēles laikā. Līdzjutēju grupai, 

kas nepārkāpj drošības noteikumus, taču vēro spēli klusumā, nav jāpiešķir maksimālais punktu 

skaits, bet gan 8 vai 9 punkti. 

 Veicot novērtējumu, pamatojoties uz šo paragrāfu, inspektoram/delegātam ir jāņem 

vērā pozitīvās/negatīvās līdzjutēju uzvedības nopietnība un tas, cik bieži attiecīgā uzvedība 

atkārtojas. Nopietni pārkāpumi, piemēram, vardarbība tribīnēs, uzskriešana laukumā, masveida 
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pirotehnikas izmantošana (vai pirotehnikas priekšmeti tika mesti/vai kādam trāpīja), jebkāda 

diskriminācija, ir jāņem vērā, veicot novērtējumu, pamatojoties uz šo paragrāfu. 

 

Iepriekšminēto kritēriju mērķis ir palīdzēt visiem inspektoriem / spēļu delegātiem 

konsekventi un pamatoti novērtēt darbības, kas attiecas uz spēlē iesaistīto personu  

Fair Play uzvedību. 

 

 

7. Gadījumā, ja komanda tiek diskvalificēta vai izstājas no sacensībām, tā nevar pretendēt uz 

Fair Play balvu. 

 

8. Nolikums pieņemts un stājas spēkā 2017.gada 6.martā. Nolikums aizstāj LFF Godīgas spēles 

(Fair Play) balvas noteikšanas nolikumu, kas tika pieņemts 2014.gada 20.martā. 

 


