Paraksts ____________________
LFF ģenerālsekretārs
Edgars Pukinsks

2019. GADA ZIEMAS KAUSA SIEVIETĒM REGLAMENTS

1.Mērķis un uzdevums
1.1. Ziemas kauss sievietēm tiek rīkots ar mērķi popularizēt sieviešu futbolu Latvijā.
1.2. Lielāka spēļu prakses gūšana 11x11 futbolā ziemas periodā.
1.3. Noskaidrot 2019. gada Ziemas kausa sievietēm uzvarētājas.

2. Sacensību organizācija
2.1. Sacensības organizē un vada LFF Sieviešu futbola nodaļa, sadarbībā ar LFF Reģionālo
nodibinājumu vadītājiem saskaņā ar šo reglamentu.
2.2. Organizatori spēļu laikā nodrošina medicīnisko personālu, pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanai. Ja spēle notiek ārpus Rīgas, medicīnisko personālu nodrošina laukuma
saimnieku komanda.
2.3. LFF reģionālo nodibinājumu vadītāji ir atbildīgi par sabraukuma organizēšanu un
koordinēšanu savā reģionā, saskaņā ar LFF Sieviešu futbola nodaļas rekomendācijām un
prasībām.
2.4. Ziemas kausa sievietēm norises laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs komandas
ārsts vai treneris.

3.Sacensūbu vieta un laiks
3.1. Sacensības norisinās no 2019. gada janvāra līdz martam, pēc sabraukuma principa, saskaņā ar
sastādīto kalendāru.
3.2. Spēļu vietas laiki un datumi tiks paziņoti papildus.
3.3. Spēles var notikt sporta manēžās uz kvalitatīvi sagatavotiem sintētiskajiem futbola. Ja laika
apstākļi atļaus aizvadīt spēles ārpusē, tad tie var notikt uz sintētiskajiem futbola laukumiem
stadionā. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.
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 4
(četras) dienas var tikt piemērotā soda nauda.
3.5 Trenera prombūtne nevar būt par iemeslu spēles pārcelšanai. Trenera asistentam ir
jāpilda treneru funkcijas.

4.Dalībnieki
4.1. Ziemas kausā sievietēm var piedalīties klubi – LFF biedri.
4.2. Ziemas kausā sievietēm var piedalīties tikai LFF reģistrētas spēlētājas, vai spēlētājas ar
stažiera kartēm.
4.3. 2019. gada Ziemas kausā sievietēm var piedalīties jaunietes, kuras ir dzimušās 2004. gadā un
vecākas. Kā arī divas 2005. gadā dzimušās jaunietes. Jaunāka gada spēlētāja var tik pielaista

pie sacensībām tikai ar Treneru padomes atļauju. Galīgo meiteņu komandu sastāvu un grupu
sadalījumu apstiprina LFF Sieviešu futbola nodaļa.
4.4. Klubi, kuri piedalās Ziemas kausā sievietēm, ir atbildīgi par LFF apstiprināto Reglamentu
prasību precīzu izpildi.
4.5. Katram klubam ir tiesības pieteikt citu valstu futbolistes, bet vienlaicīgi laukumā nevar būt
vairāk, kā 8 (astoņas) citu valstu futbolistes*
* Par citu valstu futbolistēm tiek uzskatītas futbolistes, kurām ir citas valsts pase.
Viņām jābūt tiesīgām uzturēties Latvijas Republikā, attiecīgi par ko ir atbildīgs klubs.
4.6. Lai sekmētu spēlētāju izaugsmi, veidojot stipru, konkurētspējīgu vidi, komandas drīkst
pieteikt uz stažiera līguma pamata līdz 2 (divām) 1999. gadā dzimušām un vecākām cita
kluba spēlētājām.

5. Spēlētāju Formas tērps
5.1. Latvijas Sieviešu futbola ziemas kausa komandu spēlētājām obligāti jābūt futbola apaviem,
vienādas krāsas getrām, šortiem un formas krekliem ar numuriem. Visām spēlētājām jābūt
kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētāja pie sacensībām netiks pielaista.
5.2. Kausā pirmie formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”, vai tā komanda, kura nomināli
skaitās kā „laukuma saimnieks”.

6. Pieteikumi
6.1. Komandas pieteikums elektroniskā un drukātā veidā ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola
nodaļā, nosūtot uz e-pasta adresi jevgenijs.gedertsons@lff.lv
6.2. Iepriekšējie pieteikumi ar kluba vadītāja parakstu ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļā
līdz 2018. gada 1. decembrim (skat. Pielikumu Nr. 1)
6.3. Pirms pieteikumu iesniegšanas jānoformē spēlētāju licences/stažiera kartes.
6.4. Vārdiskais pieteikums ar kluba pārstāvja parakstu ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļā
līdz 2019. gada 13. janvārim (ieskaitot). Vārdiskais pieteikums jāiesniedz drukātā un
elektroniskā veidā pēc izstrādāta parauga (skat. Pielikums Nr. 2) noteiktajā laikā.
6.5. LFF Sieviešu futbola nodaļa ir tiesīga nepieņemt pieteikumus pēc reglamentā noteiktā
termiņā.
6.6. Komandas pieteikumā var iekļaut 25 spēlētājas + treneris, komandas pārstāvis, ārsts.
6.7. Vārdiskais pieteikums ir jānosūta elektroniskā veidā kopā ar sekojošiem dokumentiem:
- ne amatieriem - līguma (kontrakta) kopiju (drukātā veidā);
- trenera licenci (vismaz „ LFF - C”), (drukātā veidā);
- trenera asistenta licenci (vismaz „ C-LFF”),
6.8. Spēlētājas, kuras nav bijušas licencētas, var pieteikt jebkurā laikā, ievērojot spēlētāju limitu
pieteikumā.

7. Sacensību sarīkošanas kārtība
7.1. Sacensības tiek sarīkotas pēc sabraukuma principa. Spēļu vietas laiki un datumi tiks paziņoti
papildus.
7.2. Izspēles sistēma būs apstiprināta pēc pieteikumu skaita. Komandas, izspēlē vienu/divus apļus,
pēc kura rezultātiem tiks noteikti godalgotās vietas ieguvēji *
* - nepieciešamības gadījumā, LFF sieviešu futbola nodaļa patur tiesības veikt izmaiņas
izspēles sistēmā. (izslēgšanas spēles)
7.3. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar sekojošām izmaiņām:
Spēlētāju
Maksimāls
Soda
Laukuma
Vārtu izmērs Spēles laiks Bumbas Aizmugures
skaits
spēlētāju skaits
laukuma
izmērs
(metros)
(minūtes) izmērs stāvoklis
protokolā
izmērs
laukumā
18
11
90-120x45-90 16,5x40,3 7,32x2,44
2x30*
5
fiksēts

* - spēlēs laiks var tikt mainīts, sakarā ar infrastruktūras pieejamību un komandu skaitu turnīrā.
7.4. Ja komandas sastāvā ir spēlējusi jaunākā gada gājuma spēlētāja (iekļauta protokolā), tad
komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.
7.5. Komandai, kura neieradās uz kalendārā apstiprināto spēli tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu
0:3.
7.6. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli – komanda bez brīdinājuma tiek
diskvalificēta.
7.7. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles (viena apļa
turnīrā, ja nospēlētas vismaz 50% spēļu).
7.8. Spēles tiek aizvadītas ar “oriģinālām” futbola bumbām (FIFA Approved ball, Certified), nevis
kopijām - “replikām”. Šīs punkts nenosāka konkrēta zīmola bumbas.
7.9. Atļautas 7 (septiņas) spēlētāju maiņas no spēles protokolā pieteiktajam 18. spēlētājām.
Atpakaļmaiņas ir aizliegtas.
7.10. Kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz aizpildītu savas komandas spēles protokolu elektroniski
(comet.lff.lv) un spēlētāju licences vai citu spēlētāju personību apliecinošu dokumentu (pēc
tiesnešu vai spēles delegāta pieprasījuma) ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecas) minūtes pirms
spēles sākuma. Līdz spēles sākumam var izdarīt sekojošas izmaiņas spēles protokolā:
- ja kādas no protokolā ierakstītajām pamatsastāva spēlētājām jebkādu iemeslu dēļ nespēj
sākt spēli, viņas var aizstāt ar jebkuru no protokolā uzrādītajam rezervistēm, izdarot
izmaiņas spēles protokolā. Tādā gadījumā rezervistes skaitu var papildināt un rezervistes
skaits nesamazinās. Spēles laikā komandai saglabājas tiesības veikt septiņas spēlētāju
maiņas.
- ja kāda no rezervistēm jebkāda iemeslu dēļ nespēj iziet laukumā, komanda var izdarīt
izmaiņas (papildinājumus) spēles protokolā, ierakstot spēlētāju (spēlētājas) no pirmās
līgas pieteiktajām, bet rezervistes skaits nesamazinās;
- ja kāda no spēles protokolā ierakstītajām vārtsardzēm jebkāda iemesla dēļ nespēj iziet
laukumā, viņu var aizvietot ar citu vārtsardzi, kas nav ierakstīta spēles protokolā, taču ir
komandas sacensību pieteikumā, attiecīgi izdarot izmaiņas spēles protokolā.
7.9. Nominālie "laukuma saimnieki" pirmie nosaka formas krāsu, kādā tas piedalīsies spēlē.
7.10. Spēles laikā rezerves spēlētājām, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem
paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.
7.11. Uz rezervistu sola spēles laikā var atrasties 7 (septiņas) spēlētājas un kluba 6 (sešas)
oficiālās personas, kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu
aizrādījuma neieņem tām paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma
izpildei.
7.12. No laukuma noraidīta spēlētāja nedrīkst atrasties rezervistu vietās vai to tuvumā, viņai, sava
kluba oficiālās personas pavadībā, nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.
7.13. Protokolā ierakstītajam rezerves spēlētājam, kā arī tam, kuras tika nomainītas un klubu
oficiālām personām jābūt vienādā sporta tērpā, vai lietišķā apģērbā.
7.14. 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.
7.15. Spēles laikā traumētajai spēlētājai palīdzības sniegšanai, pēc tiesneša aicinājuma, laukumā
drīkst uznākt tikai medicīnas darbinieki, ne vairāk, kā 2 (divi) cilvēki vienlaicīgi

8. Disciplīna
8.1. Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā.
8.2. Treneriem spēles laikā vadīt komandu ir atļauts tikai un vienīgi no tehniskas zonas savā
laukuma pusē (tas attiecas arī, ja komandai ir 2, 3 utt. treneri). Spēli vada tikai viens treneris.
8.3. Vecākiem jāatrodas tribīnēs vai aiz nožogojuma. Vecākiem stingri aizliegts atrasties
tehniskajā zonā.

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

9. Vērtēšana
9.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu.
9.2. 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;
- labākai disciplinārie rādītāji (mazāks uzkrāto dzelteno un sarkano kartīšu skaits);
- gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad komandu, kas ieņem augstāku
vietu nosaka ar papildus spēli;
9.3. Gadījumā, ja play-off spēles beigās nevar noteikt uzvarētāju (neizšķirts), izpilda pēcspēles
soda sitienu sēriju: Katra komanda izpilda 5. soda sitienus. Ja pēc tam rezultāts paliek
neizšķirts, tad katra komanda izpilda vienu soda sitienu, kamēr nebūs noteikts uzvarētājs.

10. Spēļu organizēšana un tiesāšana
10.1. Visas spēles organizē LFF Sieviešu futbola nodaļa (laukums, ģērbtuves, ārsts).
10.2. Tiesnešus uz katru spēli nozīmē Tiesnešu daļa.
10.3. Tiesnešu lēmumi nav apstrīdami.
10.4. Pēc spēles tiesnešiem ir obligāti jāaizpilda un jāapstiprina spēļu protokols
pusstundu laikā (comet.lff.lv)

11 .Protesti.
11.1. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 min. laikā pēc spēles.
11.2. Rakstisks protests, 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 Sieviešu futbola nodaļai. Protestā jāiekļauj iemesls un tā detalizēts apraksts.
Protestu 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 Sieviešu futbola nodaļai. 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, "aizmugures stāvokli",
ieskaitītiem un neieskaitītiem vārtiem, spēles laiku.
11.5. Ja komandai ir pretenzijas par spēlē notikušiem momentiem, klubs 24 stundu laikā (ja pēc
spēles nākošā diena ir svētku diena, tad – nākošajā darba dienā) rakstiski iesniedz sūdzību un
papildus materiālus (videoierakstus utt.) attiecīgai LFF komisijai (komitejai) izskatīšanai un
atbildes sniegšanai. Vēlāk saņemtās sūdzības netiek izskatītas.

12. Medicīniska palīdzība.
12.1. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai, kuru jāņem
līdzi uz sabraukumu.
12.2. Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā
palīdzība (tel. 113).

13. Apbalvošana.
13.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotās vietas, LFF apbalvo ar attiecīgās pakāpes kausiem un
medaļām (25 + treneris).
13.2. Atsevišķi ir paredzētas balvas turnīra vērtīgākajām spēlētājām un speciālās balvas.

14. Finansiālie noteikumi.
14.1. Komandu nokļūšanu līdz sacensību norises vietai nodrošina attiecīgā komanda, kura
pieteikusies dalībai.
14.2. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ēdināšana, ekipējums,
dzīvošana) sedz sacensību dalībnieku klubi vai komandas.

Pielikums Nr.1

2019. GADA ZIEMAS KAUSA SIEVIETĒM
IEPRIEKŠĒJĀ PIETEIKUMA VEIDLAPA
Ar šo ________________________ piesakās Latvijas Futbola federācijas
(klubs, komanda)

rīkotajam 2019. gada Ziemas kausā sievietēm.

Datums:

Kluba pārstāvja paraksts:__________________

Pielikums Nr. 2
2019. gada Ziemas kausa sievietēm vārdiskais pieteikums
kluba nosaukums, pilsēta
Licences Nr.

Vārds

Uzvārds

* - atļauts spēlēt Sieviešu futbola ziemas kausā

Pozīcija

Pers. kods

Adrese

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______________________

Z.V prezidenta paraksts ______________________/_____________________________
(salasāmi)

* - ar savu parakstu apliecinu, ka ir saņemtas visas nepieciešamas atļaujas un piekrišanas pieteikumā iekļauto personu datu iesniegšanai Latvijas Futbola federācijā

