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Pieņemts 
Biedrības „Latvijas Futbola federācija” 

valdes sēdē 2021.gada 9.martā. 
 
 

Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi  
 

 

Punkts 1 Lietotie termini: 
1.1. Stadions – speciāla sportam būvēta vai piemērota būve ar futbola laukumu, skatītāju sektoru un 

palīgbūvju kompleksu, kas domāts futbola sacensību rīkošanai. 
1.2. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija” 
1.3. Klubs – juridiska persona, kas piedalās LFF rīkotajās sacensībās 
1.4. Noteikumi – Šie noteikumi 
1.5. 
1.6. 

Sacensības – LFF organizētās futbola sacensības 
Komisija - LFF organizēto sacensību stadionu komisija. 

 
Punkts 2 Noteikumu piemērošana 
Noteikumi nosaka prasības un iedala kategorijās stadionus šādās LFF organizētajās un rīkotajās sacensībās, ja vien 
nav noteikts citādi: 

2.1. Virslīgas čempionāts (vīriešu un sieviešu) 
2.2. 1.līga (vīriešu un sieviešu) 
2.3. 2.līga 
2.4. 3.līga 
2.5. Latvijas kauss (vīriešu un sieviešu) 
2.6. Dublieri 
2.7. Jauniešu sacensības 
2.8. Veterānu sacensības 

 
Punkts 3 Stadiona neatbilstība 
Ja Stadions neatbilst minimālajām infrastruktūras prasībām vai Klubs neveic nepilnību novēršanu noteiktajā 
termiņā, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību noteiktajiem kritērijiem, Komisija īsteno vienu vai vairākas sekojošas 
darbības: 

3.1. Pieprasa no Kluba iesniegt informāciju par alternatīvu Stadionu, kas atbilst kritērijiem; 

3.2. Visas Kluba spēles tiek izspēlētas pretinieku Stadionos, kas atbilst kritērijiem; 

3.3. LFF nosaka alternatīvu Stadionu Kluba spēlēm; 

3.4. Klubam tiek piemērotas sankcijas, kas noteiktas Klubu licencēšanas noteikumos. 

 
Punkts 4 Sankciju piemērošana 

4.1. LFF izņēmuma kārtā var nepiemērot sankcijas Klubam, kas veic sava Stadiona modernizāciju un kas 
šobrīd neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Šādu izņēmumu var apstiprināt Komisija, bet tikai uz vienu 
sezonu. 

4.2. Par Noteikumu p.4.1 minēto izņēmumu Klubam ir jāiesniedz iesniegums Komisijai pirms noteiktā klubu 
licencēšanas infrastruktūras kritēriju dokumentu iesniegšanas datuma. 

4.3. Ja Stadiona nepilnības netiek novērstas noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga veikt Noteikumu p.3. 
minētās darbības. 
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Punkts 5 Stadiona pārbaude 
Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var veikt Stadiona apsekošanu jebkurā laikā, lai pārliecinātos, ka Stadions 
atbilst Noteikumu prasībām. Pēc pārbaudes, Komisija izsniedz klubam Stadiona apsekošanas akta kopiju, tostarp 
apraksta jebkurus uzlabojumus, kas jāveic Klubam, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību Sacensībām. 
Pārbaudes laikā Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var pieprasīt ar Stadionu saistošo dokumentāciju (VUGD 
akts, Stadiona būvju drošības apliecinošs dokuments, spēles laukuma apgaismojuma sertifikāts, Stadiona 
ekspluatācijas žurnāls (apkopota informācija par laukuma kopšanas veiktajiem darbiem, grafikiem, materiāliem, 
ekspluatācijas noteikumiem u.c. informāciju) u.c.) 

 
Punkts 6 Atbildība un drošība 
Katra Kluba - laukuma saimnieku, kā pasākuma organizatoru pienākums ir nodrošināt visu to personu drošību, kas 
piedalās, apkalpo vai citādi apmeklē spēles, strādā vai citādi piedalās Kluba norādītajā Stadionā. 
Katra Kluba pienākums ir nodrošināt spēkā esošā LFF Drošības pasākuma reglamenta ievērošanu un to izpildi. 
 
Punkts 7 Stadionu kategorijas: 

 

Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 
Virslīgas un 1.līgas spēļu 
aizvadīšanai. 

Virslīgas (vīriešu)*, Virslīgas 
(sieviešu) 1.līgas, dublieru 
un reģionālo sacensību 
spēļu aizvadīšanai. 

1.līgas (sieviešu), Reģionālo 
un jauniešu spēļu 
aizvadīšanai. 

Bērnu futbola sacensību (U-10 līdz 
U-12 vecuma grupām) un veterānu 
un amatieru futbola sacensību 
aizvadīšanai. 

 

* Stadionos ar mākslīgo futbola segumu Virslīgas spēļu aizvadīšanai: 
a) no 1. marta līdz 1.jūnijam, 
b) no 1. oktobra līdz 30. novembrim 
c) ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegs, pārlieku izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā 

futbola laukuma  
d) pēc Kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas.  
 

Punkts 8 Stadionu kategorijas piešķiršanas kārtība 
Par stadiona kategorijas piešķiršanu, kā arī par atļauju aizvadīt spēles Kluba pieteiktajā Stadionā lēmumu pieņem 
Komisija. 
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MINIMĀLĀS PRASĪBAS STADIONIEM P.7. MINĒTO KATEGORIJU PIEŠĶIRŠANAI 
 
 

Punkts 9 Spēles laukums 
     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

9.1. Spēles laukumam jābūt veidotam pilnībā no dabīgā vai mākslīgā zāles seguma. Pieļaujams arī laukums ar integrētu 
mākslīgo un dabīgo materiālu kombināciju (hibrīda sistēma). 

9.2. Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam; 
9.3. Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2 – 3 cm; 
9.4. Virs spēles laukuma zemāk par 21m nedrīkst atrasties jebkādi objekti. 
9.5. Dabīgo zālāju laukumiem 

jābūt aprīkotiem ar 
automātisko laistīšanas 
sistēmu 

Pēc iespējām 

9.6. Laukuma garums: 100 – 105m 
Laukuma platums: 64 – 68m 

Laukuma garums: 90-
105m 
Laukuma platums: 60–
68m 

Laukuma garums: 60 m 
Laukuma platums: 40 m 

9.7. Futbola laukuma drošības zonas: 
a) Aiz vārtu līnijām - min.2,5m 
b) Aiz sānu līnijām - min.2m 

a) Aiz vārtu līnijām - min.2m 
b) Aiz sānu līnijām - min.1,5m 

9.8. Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas, aiz spēles 1.tiesneša 
asistenta, palielinot drošības zonu min. par 1m. Citos gadījumos iesildīšanās zona tiek 
saskaņota ar spēles tiesnesi. 

Pēc iespējām 

9.9. Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati”, LFF ir tiesības 
pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma. 

9.10. Dabīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: 
a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; 
b) Laukuma kopšanas žurnāls; 
c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (zāles pļāvējs, pieejama laukuma laistīšana, līniju marķēšanas iekārta, 

mazvērtīgais inventārs) 
9.11. Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Mākslīgā futbola seguma kopšanas instrukcija 

un rekomendācijas”, LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas 
neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām. 

9.12. Mākslīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: 
a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; 
b) Laukuma kopšanas žurnāls; 
c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (laukuma kopšanas birste, traktors birstes vilkšanai, mazvērtīgais inventārs) 
d) Gumijas granulas ikdienas piebēršanai (pietiekamā daudzumā un atbilstošas kvalitātes/sertificētas) 

9.13. Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī 5m  attālumā no sānu līnijas 
ar: 

16 sēdvietām katrai 
komandai 

14 sēdvietām katrai 
komandai 

10 sēdvietām katrai 
komandai 

7 sēdvietām katrai komandai 

9.14. Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem soliņiem spēles 4. 
tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles 
laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas 
soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu. 

Saskaņā ar sacensību 
reglamentu 

- 

9.15. Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 
1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri 
laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m 
no sānu līnijas) 

Saskaņā ar sacensību 
reglamentu 

- 

9.16. Stadionā jānodrošina  
elektronisks rezultāta tablo  

Stadionā jānodrošina elektronisks vai manuāls rezultāta tablo 
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Punkts 10 Futbola vārti 
  
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

10.1. Stacionāri futbola vārti (EURO tipa) + 1 tāda paša tipa rezerves 
vārti 

Pēc iespējām - 

10.2. Vārtu stabiem un vārtu pārliktnim jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla. Futbola vārtiem jāatbilst 
aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka: 

a) attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m; 
b) attālumam no vārtu pārliktņa apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m; 
c) vārtu stabiem un pārliktnim jābūt baltam; 
d) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; 
e) vārtiem jābūt stabiliem; 
f) vārtu konstrukcija nedrīkst sastāvēt no iekšējiem elementiem, kas kalpo kā 

nostiprinājums.  
g) vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām 

atbilstošiem) 

a)  attālumam starp vārtu 
stabiem ir jābūt 5m; 
b) attālumam no vārtu 
pārliktņa apakšējās malas 
līdz zemei jābūt 2m; 
c) vārtu stabi un pārliktnis 
nedrīkst radīt bīstamību 
spēlētājiem; 
d) vārtiem jābūt stabiliem; 
e) vārtiem jābūt 
sertificētiem. 

10.3. Stadionā jāatrodas vismaz vieniem rezerves vārtiem. Rezerves vārtiem ir jābūt tā paša tipa kā pamatvārtiem. 
 

 
Punkts 11 Laukuma apgaismojums    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

11.1. Laukuma apgaismojumam ir 
jābūt atbilstoši 2016 gada 
UEFA Stadionu apgaismojuma 
rokasgrāmatas UEFA D 
līmenim (ne mazāk kā 800 lx) 

Ne mazāk kā 350 (lx) Ne mazāk kā 350 (lx)* Ne mazāk kā 150 (lx)* 

11.2. Stadionā ir jānodrošina 
rezerves strāvas avots, kas 
nodrošina vismaz 75% no 
apgaismojuma intensitātes. 

Pēc iespējām 

11.3. Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā. 
11.4. * Attiecas uz futbola laukumiem ar mākslīgo segumu. 

 
 

Punkts 12 Komandu ģērbtuves    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

12.1. Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 2 (divām) minimālajām prasībām atbilstošām spēlētāju ģērbtuvēm pa vienai katrai komandai. 
Komandu ģērbtuves nedrīkst būtiski atšķirties pēc to uzbūves, izmēra un funkcionālā nodrošinājuma. 

12.2. Katras komandas ģērbtuves izmērs neskaitot dušu un sanitārās telpas ne mazāk kā 1m2 uz vienu personu! 
12.3. Katras komandas ģērbtuves aprīkojumā jābūt: 

a) 25 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta min. 
50cm); 

b) 5 dušas; 
c) Siltais un aukstais  ūdens; 
d) 3 tualetes podi, no kuriem 2 var būt pisuāri; 
e) 1 izlietne 
f) 1 masāžas galds; 
g) Spogulis 

a) 15 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta 
min. 50cm); 

b) 3 dušas; 
c) Siltais ūdens un aukstais ūdens; 
d) 1 tualetes pods; 
e) 1 izlietne. 

12.4. Ģērbtuves nedrīkst aprīkot ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem, ja tādā veidā netiek ievēroti augstākminētie noteikumi 
attiecībā uz komandu ģērbtuvēm. 

12.5. Komandu ģērbtuvju atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu spēlētāju nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.  
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Punkts 13 Tiesnešu ģērbtuve    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

13.1. Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 1 ģērbtuve tiesnešu vajadzībām. 
13.2. Tiesnešu ģērbtuves aprīkojumā jābūt: 

a) 5 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta min. 50cm); 
b) Galds; 
c) 1 duša; 
d) Siltais un aukstais ūdens; 
e) 1 tualetes pods; 
f) 1 izlietne; 
g) Internets; 
h) Spogulis. 

13.3. Ģērbtuves nedrīkst aprīkot ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem, ja tādā veidā netiek ievēroti augstākminētie noteikumi 
attiecībā uz tiesnešu ģērbtuvēm 

13.4. Ģērbtuves atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu tiesnešu nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm. 
 
 

Punkts 14 Dopinga kontroles telpa    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

14.1. Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles 
veikšanai 

Pēc iespējām - 

14.2. Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m2, kura sastāv no 
uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes 

Pēc iespējām - 

14.3. Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, 
izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu 
ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā).  

Pēc iespējām - 

14.4. Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams 
dušai. 

Pēc iespējām - 

14.5. Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes 
telpu (ir pieļaujama vieglas konstrukcijas atdalošā siena), tajā 
jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapīšiem un 
ledusskapim. 

Pēc iespējām - 

14.6. Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves 
tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju 
piekļuves 

Pēc iespējām - 

 
 

Punkts 15 Pirmās palīdzības sniegšana   

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

15.1. Stadionā ir jānodrošina 
medicīnas telpa pirmās 
palīdzības sniegšanai 
spēlētājiem un oficiālajām 
personām. Telpas atrašanās 
vietai ir jābūt redzamai vai 
skaidri norādītai tās atrašanās 
vietai. 

Saskaņā ar sacensību reglamentu, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu 

15.2. Stadionā ir jānodrošina pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnas 
klātesamību. 
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Punkts 16 Skatītāju tribīnes    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

16.1. Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām. 
16.2. Individuālas un numurētas Pēc iespējām 
16.3. Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem. 
16.4. Ne mazāk kā 1000 sēdvietas.  Ne mazāk kā 200 Ne mazāk kā 50 Pēc iespējām 
16.5. 50% sēdvietu jābūt no 

nokrišņiem pasargātām 
(segtām). 

Pēc iespējām 

16.6. Vismaz 5 %  no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām 
viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības 
gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem. 

Pēc iespējām 

16.7. Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem. 
16.8. Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tualetēs 

jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm. 
16.9. Saskaņā ar LBN 208-15 (Latvijas būvnormatīvi "Publiskās būves") attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst 

pārsniegt 150m. 
16.10. Tualešu skaits: 

a) Tualešu attiecība 70% vīriešu tualetes, 30% sieviešu  
b) 1 tualetes pods uz 250 vīriešiem  
c) 1 pisuārs uz 125 vīriešiem 
d) 1 tualetes pods uz 125 sievietēm 

Pēc iespējām 

16.11. Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete. Pēc iespējām 
16.12. Stadionam ir jābūt aprīkotam 

ar publiskās apziņošanas 
sistēmu. 

Stadionā ir jānodrošina publiskās apziņošanas sistēma 

16.13. Stadiona Ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un 
to pārbaudi, ņemot vērā plānoto apmeklētāju skaitu. 

16.14. Visām Stadiona izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ar atpazīstamām piktogrammas zīmēm); 
16.15. Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā: 

a) lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt kārtības uzturētāju uzraudzītām) visu laiku, kamēr stadionā atrodas 
skatītāji; 

b) Izejas durvīm ir jābūt atveramām uz ārpusi. 
 
 

Punkts 17 VIP personas     

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

17.1. VIP sēdvietām ir jābūt 
nosegtām ar jumtu, pēc 
iespējas tuvāk laukuma 
centram. 

Pēc iespējām - - 

17.2. VIP sēdvietu skaits 50 (no tām 
10 viesu komandai) 

Pēc iespējām - - 

 
 

Punkts 18 Mediji     

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

18.1. Ne mazāk kā 10 sēdvietas 
medijiem. 

Ne mazāk kā 5 sēdvietas 
medijiem. 

Pēc iespējām - 

18.2. Vismaz 5 mediju sēdvietām 
jābūt ar galdiņiem 

Pēc iespējām - - 

18.3. Mediju sēdvietām jābūt 
pasargātām no nokrišņiem 

Pēc iespējām - - 
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18.4. Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar 
neierobežotu skatu uz laukumu un vieglu nokļūšanu uz citām 
mediju darba telpām. 

Pēc iespējām - 

18.5. Mediju sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un 
interneta pieslēgumiem. 

Pēc iespējām - 

18.6. Stadionā jābūt nodrošinātai 
vismaz vienai komentētāju 
vietai ar atsevišķu ātrgaitas 
interneta pieslēgumu. 

Pēc iespējām Pēc iespējām - 

18.7. Stadionā ir jānodrošina 
vismaz trīs TV un radio 
komentētāju vietas. 

- - - 

18.8. Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai 
mediju darba zonai. 

Pēc iespējām - 

18.9. 

 

Preses konferences telpas aprīkojumā jābūt: - 
a) Prezidija galds; 
b) Krēsli 

Pēc iespējām 

18.10. Preses konferences telpā ir jābūt ne mazāk kā 20 sēdvietas 
mediju pārstāvjiem. 

Pēc iespējām - 

18.11. Preses konferences telpai ir jāatrodas Stadionā.  Pēc iespējām - 
18.12. Stadionā, starp komandu 

ģērbtuvēm un komandu 
autobusu novietni ir jābūt 
pieejamai vietai, kuru var 
izmantot kā MIXED zonu. 

Pēc iespējām - - 

 
 

Punkts 19 TV kameru platformas     

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

19.1. Stadionā jānodrošina centrālās TV kameras platforma, kas ir 
novietota maksimāli tuvu centram un tai ir jābūt 
paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti. 

Pēc iespējām 

19.2. Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m2, 
kur var novietot divas TV kameras. 

Pēc iespējām 

19.3. Stadionam jābūt aprīkotam ar 
2 TV kameru platformām 
centrālās TV kameras 
platformas pusē, pretī katrai 
no soda laukuma līnijām. 

Pēc iespējām - 

 
 

Punkts 20 Autostāvvietas     

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

20.1. Stadionā ir jābūt nodrošinātai autostāvvietai, kur novietot vismaz 2 komandu autobusus. 
20.2. Stadionā ir jābūt nodrošinātai dienesta vieglo a/m autostāvvietai, kur novietot vismaz: 

20 automašīnas 10 automašīnas 5 automašīnas 
20.3. Stadionā ir jābūt nodrošinātai PTS (pārvietojamā televīzijas 

stacija) automašīnas novietnei. Tai jābūt maksimāli tuvu 
Stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas 
centrālā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes 
segumu ar elektrības pieslēguma vietu. 

- 

20.4. Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu ģērbtuvēm un oficiālo personu telpām. 
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Punkts 21 Karogu masti    

     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

21.1. Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilkšanu: 
5 gab. 3 gab. 

 
 

Punkts 22 Kvalitātes prasības mākslīgā seguma futbola laukumiem 
     
 Virslīgas stadions 1.līgas stadions Reģionālais stadions 8 : 8 stadions 

22.1. Mākslīgā futbola laukuma segumam ir jāatbilst FIFA noteiktajiem mākslīgā futbola laukuma seguma kvalitātes kritērijiem:  
a) Bumbas atlēciens: 0,6 - 1 m 
b) Bumbas ripošana: 4 - 10 m 
c) Trieciena amortizācija: 55 - 70 % 
d) Deformēšanās: 4,0 - 11,0 mm 
e) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām 
f) Segumam ir jābūt FIFA rekomendētam produktam 

 
 

 


