
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023. GADA LATVIJAS MEITEŅU 
TELPU FUTBOLA ČEMPIONĀTS 

  



 
 

 

 

 

1. Mērķi un uzdevumi 
1.1. Latvijas čempionāts telpu futbolā meitenēm tiek rīkots ar mērķi popularizēt 

meiteņu futbolu  Latvijā. 
1.2. Sekmēt jauno futbolistu meistarības izaugsmi. 
1.3. Noskaidrot 2023. gada Latvijas telpu futbola čempiones vairākās vecuma grupās. 

2. Sacensību organizācija  
2.1. Sacensības organizē un vada  LFF Futbola attīstības departaments saskaņā ar šo 

reglamentu un LFF Disciplināro reglamentu.  
2.2. Organizatori spēļu laikā nodrošina medicīnisko personālu, pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanai.  
2.3. Latvijas telpu futbola čempionāta norises laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir 

atbildīgs komandas ārsts vai treneris. 

3. Sacensību vieta un laiks  
3.1. Sacensības katrā vecuma grupā norisinās no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada 

martam saskaņā ar sastādīto kalendāru. 
3.2. Spēļu vietas, laiki un datumi tiks paziņoti papildus pēc pieteikumu apkopošanas. 

4. Dalībnieki 
4.1. Sacensībās var piedalīties klubi – LFF biedri vai biedru kandidāti. Nepieciešamības 

gadījumā arī LFF Reģionālo nodibinājumu komandas. 
4.2. 2023. gadā meiteņu telpu futbola čempionātā var piedalīties tikai LFF reģistrētas 

spēlētājas, spēlētājas ar stažiera reģistrāciju vai ar attiecīgo klubu atļaujām. 
4.3. Komandas sastāvā tikai uz telpu futbola čempionātu drīkst pieteikt līdz 5 citu 

klubu spēlētājām, kas ir  reģistrētās citos klubos, ja ar klubiem ir parakstīta 
rakstiska vienošanas (sk. Pielikums Nr. 3). Šādā gadījumā spēlētājai līdzi uz spēli 
jābūt licencei vai personu apliecinošam dokumentam un parakstītai atļaujai. 

4.4. Klubam ir tiesības papildināt telpa futbola vārdisko pieteikumu pēc reglamentā 
noteiktā attiecīgā termiņa, ievērojot pieteikto spēlētāju skaita limitu , bet ne vēlāk  
kā  3 (trīs) dienas pirms pirmā plānotā sabraukuma.  

4.5. Spēlētājas, kuras nav bijušas licencētas, var pieteikt ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas 
pirms pirmā plānotā sabraukuma.  

4.6. Spēlētājam, kuras ir pieteiktas kādā no komandām nav paredzētas parejas 
sezonas laikā. 

4.7. Sacensības notiek 4 vecuma grupās: 
4.7.1. 2009-2010. gadā dzimušās (U-14) * 
4.7.2. 2011-2012. gadā dzimušās (U-12) ** 
4.7.3. 2013-2014. gadā dzimušās (U-10) *** 
4.7.4. 2015. gadā dzimušās un jaunākas 

* 2009-2010. gadā dzimušo spēlētāju grupā var pieteikt trīs 2011. gadā dzimušas spēlētājas, 
bet spēles protokolā uz konkrēto kārtu drīkst iekļaut tikai divas 2011. gadā dzimušas 
spēlētājas. 
** 2011./2012. gadā dzimušo spēlētāju grupā var pieteikt trīs 2013. gadā dzimušas spēlētājas, 
bet spēles protokolā uz konkrēto kārtu drīkst iekļaut tikai divas 2013. gadā dzimušas 
spēlētājas. 



 
 

 

 

 

*** 2013./2014. gadā dzimušo spēlētāju grupā var pieteikt trīs 2015. gadā dzimušas spēlētājas, 
bet spēles protokolā uz konkrēto kārtu drīkst iekļaut tikai divas 2015. gadā dzimušas 
spēlētājas. 

4.8. 2009-2010, un 2011-2012. gadā dzimušajām sacensības notiks līmeņa grupās 
(Elites un Attīstības grupās).  Minimālais komandu skaits līmeņa grupā  ir  5 
komandas.  Gadījumos, ja  kāda no līmeņa grupām  netiks nokomplektēta,  LFF 
Futbola attīstības departamentam ir tiesības pieņemt lēmumu tos apvienot 
attiecīgajā vecumā.  

4.9. Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecuma sportistēm. 
4.10. Spēlētājas var spēlēt tikai vienā komandā attiecīgajā vecuma vai līmeņa grupā. 
4.11. Uz katru sabraukumu komandas trenerim līdzi jābūt spēlētāju licencēm vai 

pasei/dzimšanas apliecībai,  kas nepieciešamības gadījumā jāuzrāda sacensību 
tiesnesim. 

4.12. Galīgo meiteņu komandu sastāvu un grupu sadalījumu apstiprina LFF Futbola 
attīstības departaments.  

4.13. Klubi, kas piedalās Latvijas meiteņu telpu futbola čempionātā, ir atbildīgi par LFF 
apstiprināto Reglamentu prasību precīzu izpildi. 

5. Spēlētāju formas tērps 
5.1. Latvijas telpu futbola čempionāta komandu spēlētājām obligāti jābūt telpu 

futbola apaviem, vienādas krāsas getrām, šortiem un formas krekliem ar 
numuriem. Visām spēlētājām jābūt kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētāja pie 
sacensībām netiks pielaista. 

5.2. Čempionātā pirmie formas tērpa krāsu izvēlas laukuma saimnieki vai tā komanda, 
kas nomināli skaitās kā laukuma saimnieks. Ja abām komandām ir vienādas 
krāsas formas tērps, tad viesu komanda var spēlēt vienādas krāsas treniņvestēs, 
kas atšķiras no pretinieku komandas. 

5.3. Ja komanda ierodas uz spēlēm dažādas krāsas formās vai, ja ir nepilnības 
spēlētāju ekipējumā, organizatoriem (vai organizēšanas nozīmētai personai) ir 
tiesības nepielaist pie spēles attiecīgo spēlētāju vai pat visu komandu. 

6. Pieteikumi 
6.1. Komandas pieteikums elektroniski ir jāiesniedz LFF Futbola attīstības 

departamentu, nosūtot uz e-pasta adresi jevgenijs.gedertsons@lff.lv. 
6.2. Iepriekšējie pieteikumi ar kluba vadītāja parakstu ir jāiesniedz LFF Futbola 

attīstības departamentam līdz 2023. gada 11. janvārim. (sk. Pielikums Nr. 1), 
nosūtot uz e-pasta adresi jevgenijs.gedertsons@lff.lv. Vēlāk iesniegts pieteikums 
var netikt pieņemts. 

6.3. Vārdiskais pieteikums ir jānosūta elektroniskā veidā uz jevgenijs.gedertsons@lff.lv 
līdz 2023. gada 12. janvārim. (sk. Pielikums Nr. 2). Vienlaikus ar vārdisko 
pieteikumu jāiesniedz arī rakstisks apliecinājums, ka pieteiktās spēlētājas ir 
izgājušas veselības pārbaudi (skat. Pielikums Nr. 4) 

6.4. Komandas pieteikumā var iekļaut 15 spēlētājas + trenerus, komandas pārstāvi, 
ārstu. 

7. Sacensību sarīkošanas  kārtība 
7.1. Sacensības tiek sarīkotas pēc sabraukumu principa. 



 
 

 

 

 

7.2. Katrā vecuma grupā komandas izspēlē vienu vai divus apļus, pēc kura rezultātiem 
tiks noteiktas godalgoto vietu ieguvējas. * 

* nepieciešamības gadījumā izspēles sistēma var mainīties. Tas ir atkarīgs no komandu skaita 
turnīrā (izslēgšanas spēles).   

7.3. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem telpu futbola spēles noteikumiem, bet ar 
atrunātām izmaiņām. 

7.4. Spēlētāju skaits laukumā – 5 (4 + 1 vārtsargs), 2015. gadā dzimušās un jaunākas – 4 
(3+1) 

7.5. Maiņu skaits – neierobežots. 
7.6. Spēles laiks: 

7.6.1. 2009.-2010. gadā dzimušās 2x15 min. 
7.6.2. 2011.-2012. gadā dzimušās 2x12 min. 
7.6.3. 2013.-2014. gadā dzimušās 2x10 min. 
7.6.4. 2015. gadā dzimušās un jaunākas 2x10 min. 

Vecākajā grupā un 2009.-2010 g. dz. grupā komandai ir tiesības ņemt 1 minūtes pārtraukumu 
katrā spēlē; 
* Spēlēs laiks var mainīties sakarā ar infrastruktūras pieejamību un komandu skaitu turnīrā. 

7.7. Futbola bumbu izmēri: 
7.7.1. 2009.-2010. gadā dzimušās – telpa futbola bumba 
7.7.2. 2011.-2012. gadā dzimušās – mazā izmēra telpu futbola bumba (Futsal 

junior) 
7.7.3. 2013.-2014. gadā dzimušās – 3. izmēra futbola bumba  
7.7.4. 2015. gadā dzimušās un jaunākas – 3. izmēra futbola bumba.  

7.8. Spēles notiek sporta hallēs. Laukuma izmēri var atšķirties. Plānots, ka 2015. gadā 
dzimušās un jaunākas spēles aizvada uz norobežota laukuma ar bortiem (4x4 
futbola formātā). 

7.9. Pēc spēles sākšanas un atsākšanas no centra vārti ar tiešo sitienu netiek ieskaitīti. 
7.10. Piespēļu skaits starp laukuma spēlētājām un vārtsargu ir neierobežots.  
7.11. Spēlētāja, kura spēles laikā saņēmusi sarkano kartīti, tiek noraidīta līdz spēles 

beigām. Komanda divas minūtes spēlē mazākumā vai līdz momentam, kad 
zaudē vārtus. Spēlētāja tiek diskvalificēta uz nākamo spēli.  

7.12. Ja ziemas laikā gaisa temperatūra ir noslīdējusi tik zemu, ka Izglītības ministrija ir 
atcēlusi mācības vispārizglītojošās skolās, automātiski tiek atceltas uz šo datumu 
ieplānotās sacensības un par to tiks papildus paziņots komandām. 

7.13. Ja komandas sastāvā ir spēlējusi vecāka gada gājuma spēlētāja (iekļauta 
protokolā), tad komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta. 

7.14. Ja komandas sastāvā ir spēlējušas vairāk par atļauto skaitu jaunāka gada gājuma 
spēlētājas (iekļautas protokolā), tad komandai tiek izteikts pirmais brīdinājums. 
Pēc otrā brīdinājuma komanda tiek diskvalificēta. 

7.15. Ja komanda kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties sabraukumā, klubu pārstāvim vai 
trenerim ir jābrīdina LFF Futbola attīstības departaments ne vēlāk kā 5 (piecas) 
dienas pirms sabraukuma. Šī punkta neievērošanas gadījumā komanda var tikt 
izslēgta no čempionāta un var tikt piemērots naudas sods. 

7.16. Komandai, kura neierodas uz kalendārā apstiprināto spēli, tiek piešķirts 
zaudējums ar rezultātu 0:5 un tiek izteikts brīdinājums. Pēc otrās neierašanās uz 



 
 

 

 

 

kalendārā apstiprināto spēli komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta un var 
tikt piemērots naudas sods. 

7.17. Ja klubs noteiktā vecuma grupā ir pārstāvēts ar vairākām komandām, tad 
pieteikumā obligāti jāuzrāda licencēts trenera asistents, kas vadīs otro komandu. 

7.18. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles (ja 
viena apļa turnīrā nospēlētas vismaz 50% spēles). 

7.19. Sacensību laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli 
var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājaslapā vai tās partneru 
sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks - futbola klubs, piesakoties 
sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku 
piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola 
federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu. 

8. Disciplīna 
8.1. Komandu treneri ir atbildīgi par audzēkņu un to vecāku uzvedību spēles laikā. 
8.2. Treneriem spēles laikā vadīt komandu ir atļauts tikai un vienīgi no tehniskās 

zonas savā laukuma pusē (tas attiecas arī uz gadījumiem, ja komandai ir 2, 3 vai 
vairāk treneri). Spēli vada tikai viens treneris. 

8.3. 2013.-2014. gadā dzimušo, kā arī 2015 gadā dzimušo un jaunāko grupā trenerim 
apmācību procesa nolūkos ir atļauts atrasties futbola laukumā, netraucējot spēles 
gaitai. Organizatori un tiesneši patur tiesības aizliegt trenerim atrasties laukumā, 
jā pēc to uzskatiem tas traucē spēles norisei. 

8.4. Vecākiem sacensību laikā ir jāatrodas tribīnēs. Vecākiem stingri aizliegts atrasties 
tehniskajā zonā un pie laukuma malas. 

8.5. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības apturēt spēli un brīdināt 
pārkāpēju komandas treneri par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties 
jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas, tiesnesim bez brīdināšanas ir tiesības 
pārtraukt spēli un pārkāpēju komandai piešķirt zaudējumu. 

9. Vērtēšana 
9.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punkti. 
9.2. Divām vai vairākām komandām vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētāju 

nosaka pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, 
tiek vērtēta vārtu starpība, vairāk gūto vārtu.  Ja visi iepriekš minētie rādītāji ir 
vienādi, tad uzvarētāju noskaidro ar 6 m soda sitienu palīdzību. 

9.3. Izslēgšanas spēlēs pie neizšķirta rezultāta komandas izpilda trīs pēcspēles 6. m 
trīs soda sitienu sēriju. Ja arī soda sitienu sērijas rezultāts paliek neizšķirts, 
komandas turpina izpildīt pa vienam 6. m soda sitienam, kamēr tiek noteiktas 
uzvarētājas. Pēcspēles 6. m soda sitienus viena spēlētāja var izpildīt atkārtoti tikai 
tad, kad tos pēc kārtas ir izpildījušas pārējās komandas spēlētājas. 

9.4. 2013.-2014. gadā dzimušo, kā arī 2015 gadā dzimušo un jaunāko grupā spēļu 
rezultāti netiek atspoguļoti. 

10. Noteikumi, pārkāpumi, sankcijas  
10.1. Latvijas Futbola federācijas Disciplinārais reglaments un tā pielikums apraksta 

Latvijas Futbola federācijas reglamentu noteikumu pārkāpumus, nosaka 
attiecīgās sankcijas, regulē LFF DK lēmumu pieņemšanu. 



 
 

 

 

 

11. Protesti  
11.1. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 minūšu laikā pēc spēles beigām. 

Rakstisks protests, kas adresēts LFF DK, 24 stundu laikā (ja nākamā diena (dienas) 
ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta 
(pasta zīmogs) vai jānogādā LFF Futbola attīstības departamentam. Protestā 
jāiekļauj iemesls un tā detalizēts apraksts. Protests jāparaksta kluba pilnvarotai 
personai. Protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā summa, kas ir 
norādīta LFF Disciplinārajā reglamentā. Maksājumu apliecinošs dokuments kopā 
ar protestu jāiesniedz LFF Futbola attīstības departamentam. Ja LFF DK protestu 
apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam. Ja 24 stundu 
laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF (ja nākamā diena ir Latvijas 
valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā), tad klubs tiek sodīts, 
pamatojoties uz LFF Disciplināro reglamentu. 

11.2. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie ir iesniegti par piešķirtu 6 vai 10 metru 
soda sitienu, ieskaitītiem un neieskaitītiem vārtiem, spēles laiku. 

 

12. Spēļu organizēšana un tiesāšana  
12.1. Visas spēles organizē LFF Futbola attīstības departaments. Nepieciešamības 

gadījumā LFF var deleģēt sabraukuma organizēšanu klubiem un LFF Reģionālo 
nodibinājumu vadītājiem (atbildīgi par: sporta zāles pieejamību, ārsta klātbūtni, 
apbalvošanas organizēšanu u.c.) 

12.2. Tiesnešus uz katru spēli nozīmē LFF Tiesnešu nodaļa sadarbībā ar LFF 
reģionālajiem tiesnešu koordinatoriem.  

12.3. Tiesnešu lēmumi nav apstrīdami. 

13. Medicīniskā palīdzība  
13.1. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas 

somai. 
13.2. Nopietnas traumas gadījumos sabraukuma organizatoram jāizsauc neatliekamā 

medicīniskā palīdzība uz ārkārtas tālruni 113. 

14. Apbalvošana  
14.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotās vietas (U14 un U12 vecuma grupās), LFF apbalvo 

ar attiecīgas pakāpes kausiem un medaļām (15 + treneris). U10 un U8 vecuma 
grupās dalībnieki saņem balvas par dalību. 

14.2. Atsevišķi ir paredzētas balvas turnīra vērtīgākajām spēlētājām un speciālās balvas. 

15. Finansiālie noteikumi  
15.1. Komandu nokļūšanu līdz sacensību norises vietai nodrošina attiecīgs klubs, kurš ir 

pieteicies dalībai. 
15.2. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ēdināšana, 

ekipējums) sedz sacensību dalībnieku klubi vai komandas. 
 
 
 
 
 


