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2018. GADA LFF KAUSA IZCĪŅAS FUTBOLĀ 8:8 

REGLAMENTS 

1.Mērķis un uzdevumi  

1.1. Latvijas Futbola federācijas Kausa izcīņa futbolā 8:8 (turpmāk- Kausa izcīņa) tiek 

organizēta ar mērķi paaugstināt Latvijas jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību, 

uzlabot spēļu kvalitāti, jaunu komandu izveidošanu un veicināt Latvijas jaunatnes futbola 

attīstību.  

2. Sacensību vadība  

          2.1. Kausa izcīņu organizē Latvijas Futbola federācija (turpmāk – LFF) saskaņā ar 

sekojošiem LFF dokumentiem: 

 LFF Reglaments par spēlētāju statusu un pārejām,  

 Disciplinārais Reglaments, 

 Drošības Reglaments,  

 LFF reglaments par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), 

 2018.gada LFF kausa izcīņas futbolā 8:8 Reglaments (turpmāk tekstā – Reglaments) un 

Starptautiskajiem FIFA dokumentiem, 

 Spēles noteikumi (Laws of the Game)..  

2.2. Kausa izcīņu vada LFF Jaunatnes sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF 

Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs, LFF Sacensību nodaļas Jaunatnes futbola 

speciālists. Kausa izcīņas reģionālās priekšsacīkstes vada LFF reģionālo nodibinājumu 

vadītāji.  

3. Sacensību vieta un laiks  

3.1. Kausa izcīņa notiek no 2018. gada 01. aprīļa līdz 20.septembrim (ieskaitot 

finālturnīrus) pēc klubu un reģionālo nodibinājumu vadītāju kopīgi izstrādāta kalendāra. 

Spēlēm jānotiek uz LFF reģionālo nodibinājumu vadītāju apstiprinātiem futbola 

laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles galvenais tiesnesis.  

4. Dalībnieki  

4.1. Kausa izcīņā var piedalīties tikai LFF akreditētas futbola skolas un klubi.  

4.2. Kausa izcīņa notiek 3 vecuma grupās:  

 U-12 – 2006. dz.g. (futbols 8:8), U-11 – 2007. dz.g. (futbols 8:8), U-10 – 2008. dz.g.  

(futbols 8:8).  

4.3. Kausa izcīņā var piedalīties tikai LFF licencētie futbolisti.   

4.4. Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē ar kāju aizsargiem.  

4.5. Katras komandas trenerim ir jābūt LFF trenera licencei, saskaņā ar aktuālo LFF futbola 

treneru kategoriju klasifikatoru.  

4.6. LFF licencēta futbola trenera klātbūtne Kausa izcīņā spēļu laikā ir obligāta. 

4.7. Kausa izcīņā var piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri bija pieteikti Reģionu čempionāta 

turnīram (tai skaitā stažieri). 



4.8. Katrā komandā maksimālais čempionāta pieteikumā iekļaujamo stažieru 

skaits ir (2) divi. 

4.9. Komandu pieteikumi (brīvā formā) kausa izcīņai jāiesniedz attiecīgajam LFF 

reģionālā nodibinājuma vadītājam un LFF Sacensību nodaļā līdz 2018.gada 31.martam 

(sūtot uz e-pastu vai personīgi pieteikumu uz kluba (skolas) veidlapas ar kluba (skolas) 

vadītāja parakstu) . Komandu pieteikumi, kuri tiek iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti 

un komandas netiek iekļautas 2018. gada LFF kausa izcīņas 8:8 dalībnieku sastāvā. 

Vārdiskie pieteikumi Reģionu čempionāta turnīram ir jāiesniedz LFF reģionālā 

nodibinājuma vadītājam un LFF sacensību nodaļai 10 darba dienas līdz reģionālā 

čempionāta sākumam (pirmajai spēlei).  

Vārdiskie pieteikumi LFF Kausa izcīņas finālturnīram ir jāiesniedz LFF Sacensību 

nodaļai, nosūtot uz deniss.bezusconoks@lff.lv vai sacensibas@lff.lv  7 darba dienas līdz 

LFF kausa izcīņas sākumam.  

4.10. Spēlētāju pārejas (tai skaitā stažēšanās) ir atļautas līdz 2018. gada 29.martam 

(ieskaitot). 

4.11. Spēlētājs, kurš iepriekš nav bijis reģistrēts LFF, var tikt pieteikts jebkurā laikā. 

4.12.  Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles. 

Gadījumā, ja čempionāta izspēles sistēma ir viena apļa turnīrs, tad rezultāti netiek anulēti, 

ja ir nospēlēts vismaz 50% spēļu. 

4.13.  Komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta pēc otrās neierašanās uz kalendārā 

apstiprināto spēli.  

4.14.  Ja komandas sastāvā spēlē ir piedalījies spēlētājs, kurš nav iekļauts komandas 

pieteikumā, komandai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē un naudas sods saskaņā ar 

LFF Disciplināro reglamentu. Atkārtota šāda pārkāpuma gadījumā komanda tiek izslēgta 

no čempionāta. 

4.15.  Komandas ir atbildīgas par savu līdzjutēju  (t. sk. vecāku) uzvedību pirms spēles, 

spēles laikā un pēc spēles. Nepieciešamības gadījumā laukuma saimnieku komandai 

jānodrošina iespēja piesaistīt attiecīgās institūcijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. 

 

5. Sacensību sarīkošanas kārtība  

5.1. Komandu skaits ir neierobežots. Priekšsacīkstes notiek reģionos, saskaņā ar katrā 

reģionā apstiprinātu sacensību reglamentu.  

5.2. Spēļu norises kārtība un prasības attiecīgajās vecuma grupās:  

  Maksimālais  Spēlētāju  Spēles laiks  Laukuma  Vārtu  Spēles  

 Vecuma grupas  spēlētāju skaits skaits laukumā  (minūtes)  izmērs  izmērs  bumbas  

   protokolā      (metros)  (metros)  izmērs  

U-12 (2006.g.dz.)  15  8  2x20  65x45  5x2  4  

U-11 (2007.g.dz.)  15  8  2x20  60x40  5x2  4  

U-10 (2008.g.dz.)  15  8  2x20  60x40  5x2  4  

5.3. Maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.  

5.4. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai sava vecuma un vienu gadu vecākā grupā.  

5.5. LFF Kausa izcīņā spēlētājs drīkst spēlēt vienā klubā, divās vecuma 

grupās/komandās vai vienā klubā, vienā komandā un stažēties citā klubā, citas 

vecuma grupas komandā, ieskaitot Jaunatnes futbola čempionātu..  

6. Sacensību izspēles kārtība  

6.1. Reģionālajām sacensībām ir jānoslēdzas vismaz 10 dienas pirms attiecīgās vecuma 

grupas finālturnīra.  

6.2. Kausa izcīņas finālturnīri notiek:  

1. U-10 (2008) 17.-19. augusts, 

2. U-11 (2007) 24.-26. augusts,  

3. U-12 (2006) 07.-09. septembris.  
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Pieteikšanos finālturnīru rīkotšanai LFF Sacensību nodaļa izsludina līdz katra kalendārā 

gada 1. februārim, uz attiecīgu kalendāro gadu, dodot iespēju klubiem un skolām iesūtīt 

savus pieteikumus LFF līdz attiecīgā kalendārā gada 1. martam.  

 

Finālturnīru aizvadīšanas vietas, balstoties uz LFF izstrādātājiem kritērijiem, nosaka LFF 

Jaunatnes sacensību organizācijas komiteja, vadoties pēc saņemtajiem pieteikumiem un 

balstoties uz LFF Jaunatnes komitejas rekomendācijām līdz attiecīgā kalendārā gada 1. 

aprīlim un informē par lēmumu finālturnīra organizētājus un dalībniekus.  

6.3. Kausa izcīņas spēlēs noraidījuma gadījumā komanda 10 minūtes spēlē mazākumā. 

Noraidītais spēlētājs šajā spēlē piedalīties nevar.  

6.4. Uz LFF Kausa izcīņas finālturnīru drīkst papildus pieteikt neierobežotu skaitu savā 

klubā reģistrētu spēlētāju, ievērot maksimālo pieteicamo spēlētāju skaitu uz finālturnīru.  

6.5.Kausa izcīņā var piedalīties sekojošs skaits komandu no Latvijas reģioniem sekojošās 

grupās:  

1.apakšgrupa  2.apakšgrupa  

Rīga-1  Latgale-1  

Kurzeme-1  Rīga-2  

Vidzeme-1  Zemgale-1  

ZAL-1  Kurzeme-2  

Zemgale-2  Rīga-3  

Latgale-2  Vidzeme-2   

6.6. Kausa izcīņas spēles notiek trīs dienās.  

6.7. Katrā vecuma grupā piedalās 12 komandas:  

no Rīgas reģiona 3 komandas, Latgales reģiona 2 komandas, Zemgales reģiona 2 

komandas, Kurzemes reģiona 2 komandas, Vidzemes reģiona 2, ZAL reģionā 1 

komanda.  

6.8. Ja kādā reģionā sacensības nenotiks, tad finālā tiek iekļauta Rīgas reģiona komanda.  

6.9. LFF Kausa izcīņas finālturnīrā no viena kluba vienā vecumā tiek pielaista viena 

komanda. 

6.10. Kausa izcīņas pirmajās 2 dienās komandas sacenšas katra ar katru un noskaidro 

apakšgrupu 1.-6.vietu ieguvējus. Katras apakšgrupas divas labākās komandas cīnās par 1.- 

4. vietu, bet trešo un ceturto vietu ieguvēji par 5.-8. vietu, bet piekto un sesto vietu ieguvēji 

cīnīsies par 9.-12. vietu. Minētajās spēlēs tiek ņemti vērā rezultāti komandu savstarpējās 

spēlēs finālturnīra apakšgrupās.  

7. Vērtēšana  

7.1. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu skaita (uzvara – 3p.; 

neizšķirts1p.;zaudējums–0p; ) Ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad 

augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējas spēlēs (punkti, vārtu 

starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem 

visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja arī šie rādītāji nenoskaidro vietu 

kārtību, tiek izspēlēta 9 metru sitienu sērija (3 sitieni katrai komandai).  

8. Spēļu organizēšana un tiesāšana  

8.1. Visas spēles (izņemot finālturnīrus) organizē laukuma saimnieku klubs (laukuma īre, 

ģērbtuves, dušas).   

8.2. Finālturnīrus organizē LFF sadarbībā ar futbola klubiem un LFF reģionālajiem 

nodibinājumiem.  

8.3. Spēļu tiesnešus nozīmē  LFF reģionālais tiesnešu koordinators attiecīgajā reģionā. 

8.4. Kausa izcīņā formas tērpa krāsu pirmā izvēlas laukuma saimnieku komanda.  

Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt atšķirīgas krāsas treniņvestēs                                   

8.5. Strīdīgos jautājumus, kuri nav atrunāti reglamentā risina un gala lēmumu pieņem LFF 

Jaunatnes sacensību organizācijas komiteja. 



 

9. Medicīniskā palīdzība  

9.1 Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti 

(med. māsas) vai treneri. Treneriem obligāti jābūt līdzi pirmās medicīniskās palīdzības 

somai. Nopietnu traumu gadījumos laukuma saimnieku komanda nodrošina kvalitatīvu 

medicīnisko palīdzību. Dalībnieku organizācijas atbildība, lai katras komandas 

dalībniekam būtu spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise. 

10. Apbalvošana  

10.1 1. – 3. vietas ieguvēju komandas katrā vecuma grupā tiks apbalvotas ar kausiem, 

komandu spēlētāji un treneri - ar medaļām.  

10.2 Reģionālo čempionātu godalgoto vietu apbalvošana tiek nodrošināta, atbilstoši 

reģionālo čempionātu nolikumam. 


