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2019. GADA LFF SIEVIEŠU FUTBOLA LĪGAS
REGLAMENTS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1 Noskaidrot 2019. gada Sieviešu futbola līgas uzvarētājas.
1.2. Popularizēt sieviešu futbolu Latvijas teritorijā.
1.3. Noskaidrot Latvijas pārstāvi 2020/2021. gada UEFA čempionu līgas izcīņā.
2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Sacensības organizē Latvijas Futbola Federācija (turpmāk – LFF) saskaņā ar LFF
Reglamentu “Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro reglamentu, Drošības
Reglamentu un šo Reglamentu.
2.2. Tās vada LFF Sieviešu futbola nodaļa, sadarbībā ar LFF Tiesnešu komiteju (TK), LFF
Disciplinārlietu komisiju (DK).
2.3 Reglamenta ievērošana ir obligāta, un to nedrīkst pārkāpt ne sacensību dalībnieki, ne
organizatori.
3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. 2019. gada Sieviešu futbola līga notiek no marta līdz oktobrim LFF apstiprinātos
laukumos pēc LFF izstrādāta kalendāra. Katrai konkrētajai spēlei laukuma gatavību
nosaka spēles galvenais tiesnesis.
3.2. Laukuma saimnieku komandai ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms spēles jāpaziņo LFF
Sieviešu futbola nodaļa un pretiniekam stadions, kurā notiks kārtējā spēle (ja spēle notiek
citā sporta bāzē kā plānots pirms sezonas).
3.3. Uz 2019. gada Sieviešu futbola līgas izlozi tiek uzaicināti klubu pārstāvji, bet spēļu
kalendāra sastādīšanā obligāti jāpiedalās klubu treneriem vai to pilnvarotām personām.
Spēļu kalendāru apstiprina LFF Sieviešu futbola nodaļa.
3.4. Lai pārceltu kalendāra spēli, ir jābūt nopietnam pamatojumam, kuru LFF Sieviešu
futbola nodaļa izskata kā ārkārtēju gadījumu, ko kalendāra saskaņošanas brīdī nevarēja
paredzēt. LFF Sieviešu futbola nodaļa patur tiesības atteikt pārcelt spēli. Par iespējamām
izmaiņām jāinformē pretinieks un LFF vismaz 7 (septiņas) dienas pirms kalendārā
paredzētās spēles. Par termiņu neievērošanu, mazāk nekā 5 (piecas) dienas, lieta tiks
virzīta uz izskatīšanu LFF Disciplināra komitejā. Spēle var tikt pārcelta arī sakarā ar
oficiālām Latvijas izlašu spēlēm, ja klubs deleģē 4 (četras) spēlētājas un vairāk
(neattiecas uz spēlētājām ar stažiera licencēm). Minētajām izlašu spēlētājām ir jābūt
izgājušām laukumā vismaz vienā Sieviešu futbola līgas spēlē.
3.5 Trenera prombūtne nevar būt par iemeslu spēles pārcelšanai. Trenera asistentam ir jāpilda
treneru funkcijas aizvietošanas brīdī.

1

4. DALĪBNIEKI
4.1. 2019. gada Latvijas Sieviešu futbola līgā var piedalīties klubi - LFF biedri un biedru
kandidāti.
4.2. Sieviešu futbola līgā var piedalīties tikai LFF reģistrētas spēlētājas.
4.3. Galīgo Sieviešu futbola līgas dalībnieku sastāvu apstiprina LFF Sieviešu futbola nodaļa.
4.4. Klubi, kuri piedalās Latvijas Sieviešu futbola līgā, ir atbildīgi par LFF apstiprināto
Reglamentu prasību precīzu izpildi.
4.5. Katram klubam ir tiesības pieteikt nenoteiktu skaitu futbolistes, kuras nav federācijas
sagatavotās futbolistes, reglamenta punkta 5.5. ietvaros. Vienlaicīgi laukumā var būt ne
vairāk kā 8futbolistes, kuras nav federācijas sagatavotās futbolistes.
4.6. Par federācijas sagatavotajām futbolistēm tiek uzskatītas tās futbolistes, kuras vecumā no
12 līdz 21 gadam ir bijušas reģistrētas kādā no LFF klubiem vismaz 3 kalendāros gadus.
Visām futbolistēm ir jābūt tiesīgām uzturēties Latvijas Republikā, attiecīgi par ko ir
atbildīgs klubs.
4.7. 2019. gada Latvijas Sieviešu futbola līgā var piedalīties futbolistes, kuras ir dzimušas
2004. gadā vai agrāk..
4.8. Spēlētājas var piedalīties tikai vienā Latvijas futbolu federācijas rīkotā čempionātā.
(Sieviešu futbola līgā vai Sieviešu futbola 1. līgā) izņemot tās, kurām ir atļaut spēlēt abās
līgās reglamenta punkta 4.9 ietvaros.
4.9. Lai sekmētu spēlētāju un līgas izaugsmi, veidojot stipru, konkurētspējīgu vidi, komandas
drīkst pieteikt uz stažiera līguma pamata kopā ne vairāk kā 5 spēlētājas no Sieviešu
futbola pirmās līgas:
- līdz 5 (piecām) 2004. – 2000. gadā dzimušām Sieviešu futbola pirmās līgas spēlētājām
ar stažiera licencēm (kuras vienlaikus var piedalīties abās līgās), saņemot Treneru
padomes atļauju, balstoties uz iesniegto informāciju par spēlētāju spēļu un treniņu plānu.
- līdz 2 (divām) 1999. gadā dzimušām un vecākām Sieviešu pirmās līgas klubu spēlētājām
(kuras vienlaikus var piedalīties abās līgās). Lai minētais izņēmums no LFF spēlētāju
statusa un pāreju reglamenta noteikumiem attiecībā uz stažēšanos tikai augstāka ranga
sacensībās stātos spēkā, Sieviešu futbola līgas un pirmās līgas klubi paraksta Reglamenta
pielikumu Nr. 5 izsakot piekrišanu minētajam reglamenta “Par spēlētāju statusu un
pārejām” izņēmumam. Komandām, kuras pieteiks pieaugušās stažieres no Sieviešu
futbola pirmās līgas komandām, arī būs nepieciešams saņemt Treneru padomes atļauju,
balstoties uz iesniegto informāciju par spēlētāju spēļu un treniņu plānu.
* - kopumā drīkst pieteikt ne vairāk kā 5 (piecas) stažieres, kas vienlaicīgi piedalīsies arī
Sieviešu futbola pirmās līgas spēlēs ievērojot iepriekšminētās proporcijas jaunatnespieaugušas spēlētājas (3-2, 4-1, 5-0), dodot priekšroku jaunatnes spēlētājām.
** - spēlētājām, kurām tiks atļauts spēlēt abās līgas, jāievēro 24 stundu starpību starp
spēlēm (pirmās spēles beigas – otrās spēles sākums) vai 24 stundu ietvaros jāievēro 90
nospēlēto minūšu kopsummu abās spēlēs, neieskaitot kompensācijas laiku (piemērām 1.
spēlē līdz 30 min, 2. spēlē līdz 60. min). Papildus tam, šīs spēlētājas nevar aizvadīt vairāk
kā 3 spēles 7 dienu laikā.
*** - talantīgo jaunatnes spēlētāju attīstībai, pieteikumā drīkst iekļaut vienu 2005 g. dz.
spēlētāju, kurai tiks piešķirta Treneru padomes atļauja, ar nosacījumu, ka spēlētāja ir
iekļauta iepriekšējā vai šī gada WU-15 izlases kandidātu sarakstā.
Šī reglamenta punkta nosacījumu pārkāpuma gadījuma pirmo reizi tiek izteikts
brīdinājums, atkārtota pārkāpuma gadījumā Sieviešu futbola līgas klubam var tikt
piemērots naudas sods saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu. Savukārt spēlētājai tiks
atņemta atļauja piedalīties Sieviešu futbola līgas spēlēs līdz sezonas beigām ar tiesībām
turpināt sezonu tikai Sieviešu futbola 1. līgas klubā un Sieviešu kausa spēlēs (pēc ranga
zemākā klubā).
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4.10. Ja klubs piedalās ar vairākām komandām gan LFF Sieviešu futbola līgā, gan Sieviešu
futbola 1. līgā, tad tam jāizpilda reglamenta punkta 4.9 nosacījumus, kuros atrunāts, pēc kādiem
kritērijiem spēlētājas drīkst piedalīties abās līgās.
4.11. Visām dalībniecēm vecumā līdz 18 gadiem ir jāstājas uzskaitē Sporta medicīnas centrā,
kurā pārbaudes un ārstēšana ir bez maksas, kā arī nepieciešama speciāla ārsta atļauja (sk.
Pielikumu Nr.4) un vecāku atļauja. (sk. Pielikumu Nr.3).

5. PIETEIKUMI
5.1. Iepriekšējie pieteikumi ar kluba pārstāvja parakstu ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola
nodaļā līdz 2019. gada 18. janvārim. (sk. Pielikumu Nr. 1)
5.2. Pirms pieteikumu iesniegšanas jānoformē spēlētāju licences.
5.3. Vārdisko pieteikumu (sk. Pielikums Nr. 3) ar kluba pārstāvja parakstu ir jāiesniedz LFF
Sieviešu futbola nodaļā līdz 2019. gada 8. martam (ieskaitot). Papildus vārdisko
pieteikumu ir jāievada elektroniski sacensību portālā (comet.lff.lv).
5.4. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļai drukātā un elektroniskā
veidā pēc izstrādāta parauga (sk. Pielikums Nr. 3).
5.5. Komandas pieteikumā var iekļaut ne vairāk kā 28 spēlētājas.
5.6. Pieteikumā ir obligāti jāiekļauj trenera asistents, kurš galvenā trenera prombūtnes laikā
pildīs viņa pienākumus.
5.7. LFF Sieviešu futbola nodaļa ir tiesīga nepieņemt pieteikumus pēc Reglamenta noteiktā
termiņa.
5.8. Vārdiskais pieteikums ir jānosūta uz jevgenijs.gedertsons@lff.lv kopā ar sekojošiem
dokumentiem:
- spēlētāju licences;
- kluba emblēmu (logo) un komandas kopbildi elektroniskā veidā (jāiesūta
jevgenijs.gedertsons@lff.lv);
- profesionāliem spēlētājiem - līguma (kontrakta) kopiju (drukātā veidā);
- trenera licenci (vismaz „ B-UEFA”, vai studē “ B-UEFA”), (drukātā veidā);
- trenera asistenta licenci (vismaz „ C-LFF”),
- spēlētājas, kas piedalās abās līgās pieteikumā jāatzīmē ar zvaigznīti (*), savukārt
Treneru padomes atļaujas kopija ir jāpievieno pie komandas pieteikuma dokumentiem;
- līgums ar sporta bāzi par čempionāta spēļu organizēšanu;
5.9. Pārejas starp klubiem, tajā skaitā starptautiskās,, papildus pieteikumi un stažēšanās
noformēšana 2019. gadā ir atļautas tikai pārejas periodu ietvaros no 2. janvāra līdz 2.
martam (ieskaitot) un no 17. jūnija līdz 28. jūlijam (ieskaitot), iesniedzot LFF Sieviešu
futbola nodaļai pilnu dokumentu komplektu, kas ir vajadzīgs pārejas noformēšanai, bet
tikai vienu reizi vienā pārejas periodā. Kārtojot starptautisko transfēru svarīgs ir
savlaicīgs (pārejas periodā) starptautiskā transfēra reģistrācijas sertifikāta pieprasījuma
datums. Par starptautisko transfēra procesiem ir atbildīga LFF Sacensību nodaļa.
Starptautiskā transfēra periodi: no 2. janvāra līdz 2. martam, no 17. jūnija līdz 17. jūlijam*
var tikt precizēts.
5.10. Pieteikums 2019. gada Sieviešu futbola līgas un 1.līgas čempionātam vienlaikus ir arī
pieteikums 2019. gada Sieviešu futbola kausa izcīņai.
5.11. Spēlētājas, kurām tiek veikta pirmā reģistrācija, var tikt pieteiktas ārpus pāreju perioda,
ievērojot atļauto spēlētāju skaitu pieteikumā (ne vairāk kā 28 spēlētājas).
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5.12. Sacensību laikā var tikt veikta tā 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.
6. PAR KOMANDAS (KLUBA) NOSAUKUMA VAI DISLOKĀCIJAS MAIŅU
6.1. Jebkurai komandai vai klubam ir tiesības mainīt savu nosaukumu ievērojot LFF
reglamentējošos dokumentus, bet ne vēlāk ka līdz 31. janvārim, saņemot LFF atļauju.
6.2. Komandām (klubiem), kuri apvienojas ir jānoslēdz sadarbības līgums (vismaz līdz esošās
sporta sezonas beigām).
6.3. Komandas nosaukums var sastāvēt ne vairāk kā no divu organizāciju (klubu)
nosaukumiem.
7. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Sacensības tiek sarīkotas atbilstoši pastāvošajiem FIFA un UEFA noteikumiem, LFF
apstiprinātiem Reglamentiem.
7.2. Sacensību sarīkošanas kārtību apstiprina LFF Sieviešu futbola nodaļa.
7.3. Spēles ilgums 2x45 min.
7.4. Spēles tiek aizvadītas ar oriģinālām futbola bumbām (FIFA PRO CERTIFICATE), nevis
kopijām - “replikām”. Šīs punkts nenosaka konkrēta zīmola bumbas.
7.5. Laukuma saimnieku komanda ir atbildīga par spēļu bumbu pieejamību (vismaz trīs
bumbas) atbilstoši prasībām, kā arī par gaisa spiediena atbilstību tajos saskaņā ar FIFA
noteikumiem. Tiesnešiem ir pienākums pirms spēles pārbaudīt bumbu atbilstību.
7.6. Atļautas 7 (septiņas) spēlētāju maiņas no spēles protokolā pieteiktajam 18 spēlētājam.
Atkārtotas maiņas ir aizliegtas.
7.7. Kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz aizpildītu savas komandas spēles Protokolu (comet.lff.lv)
un spēlētāju licences vai citu spēlētāju personību apliecinošu dokumentu (pēc tiesnešu
vai spēles delegāta pieprasījuma) 45 (četrdesmit piecas) minūtes pirms spēles sākuma.
Līdz spēles sākumam var izdarīt sekojošas izmaiņas spēles protokolā:
- ja kādas no protokolā ierakstītajām sākumsastāva spēlētājām jebkādu iemeslu dēļ
nespēj sākt spēli, viņas var aizstāt ar jebkuru no protokolā uzrādītajam rezervistēm,
izdarot izmaiņas spēles protokolā. Tādā gadījumā rezervistu skaitu var papildināt un
rezervistu skaits nesamazinās. Spēles laikā komandai saglabājas tiesības veikt septiņas
spēlētāju maiņas.
- ja kāda no rezervistēm jebkādu iemeslu dēļ nespēj iziet laukumā, komanda var izdarīt
izmaiņas (papildinājumus) spēles protokolā, ierakstot spēles protokolā spēlētāju/as no
SFL pieteiktajām, un rezervistu skaits nesamazinās;
- ja kāda no spēles protokolā ierakstītajām vārtsardzēm jebkādu iemeslu dēļ nespēj iziet
laukumā, viņu var aizvietot ar citu vārtsardzi, kas nav ierakstīta spēles protokolā, taču
ir komandas čempionāta pieteikumā, attiecīgi izdarot izmaiņas spēles protokolā.
7.8. Laukuma saimnieku komanda pirmā nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies spēlē. Abu
komandu formas un vārtsargu tērpi jāuzrāda tiesnešu istabā 45 (četrdesmit piecas)
minūtes pirms spēles sākuma.
7.9. Spēles laikā rezerves spēlētājām, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem
paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.
7.10. Uz rezervistu sola spēles laikā var atrasties 7 (septiņas) spēlētājas un kluba 6 (sešas)
oficiālās personas, (ārsta atrašanās uz rezervistu soliņa mājinieku komandai ir obligāta)
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7.11.
7.12.

7.13.
7.14.
7.15.

7.16.
7.17.

kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu aizrādījuma neieņem
tām paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma izpildei.
No laukuma noraidīta spēlētāja nedrīkst atrasties rezervistu vietās vai to tuvumā, viņai,
sava kluba oficiālās personas pavadībā, nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.
Rezerves spēlētājām (vienlaicīgi ne vairāk kā 3, vienādi apģērbtas un bez bumbām),
iesildīšanas vietu pirms spēles nosaka spēles tiesnesis. Ja komanda ir veikusi visas
Reglamentā atļautās maiņas, pārējām rezervistēm jāatgriežas uz rezervistu soliņa.
Protokolā ierakstītajām rezerves spēlētājām, kā arī tām, kuras tika nomainītas un klubu
oficiālām personām jābūt vienādā sporta tērpā, vai lietišķā apģērbā.
Spēles laikā traumētajai spēlētājai palīdzības sniegšanai, pēc tiesneša aicinājuma,
laukumā drīkst uznākt tikai medicīnas darbinieki, ne vairāk, kā 2 (divi) cilvēki vienlaicīgi.
Laukuma saimnieku komanda nodrošina:
- bumbu padevējus (ne mazāk kā 4 cilvēki), kuriem 30 minūtes pirms spēles sākuma
jāatrodas aiz vārtiem un jāpadod bumbas komandām, kas iesildās. Bumbu padevēji
spēles laikā nedrīkst spēlēties ar rezerves vai citu bumbu;
- sabiedrisko kārtību stadionā pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles, līdz abu komandu
līdzjutēji nav atstājuši stadionu;
Ierobežojumi attiecībā uz priekšmetu, tajā skaitā stikla trauku ienešanu stadionā, ir
noteikti LFF Drošības pasākumu reglamentā.
Abu komandu pamatsastāva spēlētājiem un trenerim jābūt gatavam uzsākt spēli un
jāatrodas pie spēļu laukumā vismaz 5. minūtes pirms paredzēta spēles sākuma laika.

8. SPORTA BĀZES
Sporta bāzē, kurā tiek sarīkota spēle, jābūt:
8.1. Savlaicīgi sagatavotam futbola laukumam 1(vienu) stundu pirms spēles sākuma.
8.2. Ģērbtuvei katrai komandai, kurā jābūt:
- dušām ar vismaz 3 radziņiem;
- karstam ūdenim (ja nav - jāpiedāvā nomazgāties citā vietā);
- tualetei;
- vietai virsdrēbju novietošanai vismaz 18 spēlētājiem;
- spogulim;
8.3. Tiesnešu istabai, kurā jābūt:
- dušai ar karstu ūdeni;
- tualetei;
- galdam;
- vietai virsdrēbju novietošanai 4 cilvēkiem;
- spogulim;
- dzeramajam ūdenim;
- 4 glāzēm;
- 3 bumbām,;
- tiesneša asistentu karodziņiem;
8.4. Tiesnešu istabai, jābūt atbrīvotai un sagatavotai ne vēlāk kā 60 minūtes pirms spēles.
8.5. Rezerves spēlētāju vietām (katrai komandai - 13 personām).
8.6. Rezultātu tablo
8.7. Skatītājiem redzamā vietā jābūt izvietotiem uzvedības noteikumiem, kā arī Sieviešu
futbola līgas turnīra tabulai, kura atspoguļo sieviešu futbola līgas kopvērtējumu un tiek
atjaunota pēc katras kārtas spēles.
8.8. Spēles var notikt arī mākslīgos futbola laukumos, kuram jāatbilst FIFA noteiktajiem
mākslīgā futbola laukuma seguma kvalitātes kritērijiem.
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9. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPS
9.1. Spēlētāju numuriem (no 1-99) tērpa mugurpusē jābūt spilgtās, atšķirīgās krāsās.
9.2. Numuri, sākot ar 10, jāizvieto 24x24 cm kvadrātā. Ja tērps ir vertikāli svītrains, tad
numuram jābūt uz balta kvadrāta 30x30 cm.
9.3. Numuru no 1 līdz 9 līniju platumam jābūt ne šaurākam par 4 cm un ne platākam par 5
cm.
9.4. Uz tērpa jābūt kluba emblēmai.
9.5. Laukuma saimnieku komanda pirmā nosaka spēlētāju formas tērpa krāsu.
9.6. Gadījumā, ja formas tērpa krāsa sakrīt, tad komandu formas tērpu krasas tiek noteiktas
sekojošā secībā:
- Laukuma saimnieku komanda nosaka savas komandas laukuma spēlētāju formas tērpu
krāsas;
- viesu komanda izvēlas atšķirīgu formas tērpu krāsu savām spēlētajām;
- laukuma saimnieku komanda nosaka savas komandas vārtsardzes formas tērpa krāsas;
- viesu komanda izvēlas atšķirīgu formas tērpu krāsu savas komandas vārtsardzei;
- spēles tiesneši apstiprina abu komandu izvelētas laukuma spēlētāju un vārtsargu
formas tērpu krāsas un izvēlas atbilstošas tiesnešu formas tērpu krasas.
9.7. Aukstos laika apstākļos (pazemināta temperatūra, lietus, stipras vēja brāzmas) atļauts zem
formas vilkt atšķirīgas krāsas termoveļu, pie nosacījuma, ka tā savas komandas
spēlētājiem ir vienāda krāsā un tā atšķirsies no pretinieku formas krāsas.
10. NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI, SANKCIJAS
10.1. Latvijas Futbola Federācijas “DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS” un tā pielikums
apraksta Latvijas Futbola Federācijas (LFF) reglamentu noteikumu pārkāpumus, nosaka
attiecīgās sankcijas, regulē LFF DK lēmumu pieņemšanu.
11. PROTESTI
11.1. Kluba protesta gadījumā, spēles tiesnesis veic attiecīgo ierakstu spēles protokolā
(comet.lff.lv) protokola piezīmju sadaļā) pēc kluba pārstāvja sniegtās informācijas ne
vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc spēles beigām.
11.2. Rakstisks protests (pilns protesta teksts), adresēts LFF DK, 24 stundu laikā (ja nākamā
diena (dienas) ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā)
jānosūta (uz e-pastu jevgenijs.gedertsons@lff.lv) vai jānogādā LFF Sieviešu futbola
nodaļai. 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 ir
jāiesniedz kopā ar protestu. Ja LFF DK protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek
atmaksāta protesta iesniedzējam.
11.3. 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.
11.4. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie ir iesniegti par 11 metru sitienu, aizmuguri
(offside), ieskaitītiem un neieskaitītiem vārtiem, spēles laiku.
11.5. Ja komandai ir pretenzijas par spēlē notikušiem momentiem, klubs 24 stundu laikā (ja pēc
spēles nākamā diena ir svētku diena, tad – nākamajā darba dienā) rakstiski iesniedz
sūdzību un papildus materiālus (videoierakstus utt.) LFF Tiesnešu komitejai izskatīšanai.
Vēlāk saņemt sūdzības netiek izskatītas.
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12. TIESNEŠI
12.1. Sacensības apkalpo Latvijas Futbola federācijas licencētie tiesneši, kurus uz spēlēm
nozīmē Tiesnešu komiteja.
12.2. Par tiesnešu darbības kvalitāti atbild LFF Tiesnešu komiteja.
12.3. LFF DK atsevišķos gadījumos var labot kļūdas, sodīt vai atcelt tiesnešu disciplinārajos
lēmumus. Videoierakstus var izmantot, lai palīdzētu noteikt uzliktā soda bargumu.
12.4. Pēc spēles tiesnešiem ir obligāti jāaizpilda un jāapstiprina spēļu protokols pusstundas
laikā (comet.lff.lv)
13. MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
13.1. Katram trenerim uz spēli jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai.
13.2. Klubs nodrošina medicīnisko palīdzību savas komandas spēlētājām sacensību laikā, ka
arī viesu komandas spēlētājām mājās spēlēs, ja viesu komanda ierodas uz spēli bez
medicīnas personāla.
13.3. Nopietnu traumu gadījumos, laukuma saimnieku komandai ir jāizsauc Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.
14. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
14.1. Latvijas sieviešu futbola līgā klubu vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas.
Par uzvaru - 3 p., par neizšķirtu - 1 p., par zaudējumu - 0 p.
14.2. Gadījumā, ja diviem vai vairāk klubiem (komandām) ir vienāds punktu skaits, augstāku
vietu ieņem tas klubs (komanda), kuram ir:
- labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība);
- vairāk uzvaru visās spēlēs;
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
- labāki disciplinārie rādītāji, ar zemāko soda punktu skaitu (dzeltenā kartiņa tiks
pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā kartiņa pielīdzināta 2 soda punktiem)
- gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad komandu, kas ieņem
augstāku vietu, nosaka ar papildus spēlēm;
14.3. Klubam, kurš neierodas uz spēli, tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:6, par atkārtotu
neierašanos uz spēli, komanda tiek izslēgta no čempionāta.
14.4. Klubam, kurš izstājas vai tiek izslēgts no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:6, ja
tas nospēlējis 50% no čempionāta paredzētā spēļu skaita, pārējos gadījumos rezultāti tiek
anulēti.
15. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
15.1. Klubu piedalīšanās Sieviešu futbola līgā notiek uz pašfinansēšanas principiem.
15.2. Katrs klubs, kas piedalās 2019. gada Latvijas Sieviešu Futbola Līgā, var pretendēt uz LFF
kluba atbalsta programmas piešķiršanu.
15.3. LFF apņemas 2019. gada sezonā Sieviešu futbola līgas komandām noteiktā apmērā segt
transporta izdevumus izbraukuma spēlēm (kas tiks aprēķināts atkarībā no dalībnieku
skaita un komandu veiktā maršruta).
16. APBALVOŠANA
16.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotās vietas, LFF apbalvo ar attiecīgās pakāpes kausiem un
medaļām. (23 spēlētājas + 2 treneri).
16.2. Latvijas sieviešu futbola līgā godalgoto vietu ieguvēju kluba spēlētājas tiek apbalvotas ar
nosacījumu, ja viņas ir piedalījušās ne mazāk kā 50% spēlēs šajā komandā, rezerves
vārtsargi - ne mazāk kā 30% spēlēs šajā komandā.
7
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Pielikums Nr.1

2019. GADA LATVIJAS SIEVIEŠU FUTBOLA LĪGAS IEPRIEKŠĒJĀ
PIETEIKUMA VEIDLAPA

Ar šo ______________________________ piesakās Latvijas Futbola
(klubs, komanda)

federācijas rīkotajai 2019. gada Latvijas Sieviešu futbola līgai.

Kluba pārstāvja paraksts

Datums:
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Pielikums Nr. 2
2019. gada Sieviešu futbola līgas čempionāta pieteikums
kluba nosaukums, pilsēta
Licences Nr.

Vārds

Uzvārds

* - atļauts spēlēt Sieviešu futbola 1. līgā
10

Pozīcija

Pers. kods

Pilsonība

Kluba oficiālo personu saraksts

Amats

Vārds

Uzvārds

Personas kods

E-pasts

Kluba adrese:_______________________________________ pasta indekss ______________
Tālrunis: ______________________________________________
Fakss:_________________________________________________
Oficiālais e-pasts:________________________________________
Klubu formas pamatkrāsas :krekli:bikses:getras______________________________________________________
Klubu formas rezerves krāsas:krekli:bikses:getras______________________________________________________
Kluba pamatlaukums(adrese)____________________________________________________
Kluba pilnvarota persona, atbildīga par sadarbību ar LFF:
Vārds/Uzvārds____________________________________ telefons_____________________ e-pasts______________________

Prezidenta paraksts * ______________________/_____________________________

Z.V.

(salasāmi)

* - ar savu parakstu apliecinu, ka ir saņemtas visas nepieciešamas atļaujas un piekrišanas pieteikumā iekļauto personu datu iesniegšanai Latvijas Futbola federācijā
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Pielikums Nr. 3
Vecāku atļauja dalībai 2019. gada Sieviešu futbola līgā

Es, _________________________ ar savu parakstu apliecinu, ka atļauju savam bērnam
vārds/uzvārds

_____________________________, personas kods: ______________________ piedalīties
vārds/uzvārds

Latvijas Futbola federācijas rīkotajā Sieviešu futbola līgā, __________________________
komandas nosaukums

komandas sastāvā. Mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt sacensībās.

Datums: ______________

Paraksts un atšifrējums:
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Pielikums Nr. 4

Latvijas Futbola federācijai

IESNIEGUMS

apliecinu, ka
(Vārds, Uzvārds)

(kluba nosaukums)

komandas pieteiktie spēlētāji ir izgājuši veselības pārbaudi saskaņā ar MK noteikumiem nr. 594
un to veselības stāvoklis atļauj piedalīties LFF Sieviešu futbola līgas spēlēs. Klubs apņemas
veikt veselības pārbaudi arī papildus pieteiktiem spēlētājiem, kas pievienojas komandai sezonas
laikā.

Datums:

Kluba pārstāvja paraksts:__________________
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Pielikums Nr. 5

Latvijas Futbola federācijai

IESNIEGUMS

kā

pārstāvis,

(Vārds, Uzvārds)

izsaku

(Kluba nosaukums)

piekrišanu izņēmumiem reglamentā “Par spēlētāju statusu un pārejām”, saskaņā ar Sieviešu
futbola reglamenta punktu 4.9.

Datums:

Kluba pārstāvja paraksts:__________________
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