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2019. GADA LFF FESTIVĀLA “FUTBOLS PRIEKAM” 

REGLAMENTS  

1.Mērķis un uzdevumi  

1.1. Latvijas Futbola federācijas rīkotais festivāls “Futbols priekam” (turpmāk - festivāls) 

tiek organizēts ar mērķi paaugstināt Latvijas bērnu komandu un spēlētāju individuālo 

meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti un  veicināt Latvijas jaunatnes futbola attīstību Latvijas 

reģionos. Radīt tādus apstākļus, lai bērni varētu spēlēt futbolu drošā un nepiespiestā vidē.   

2. Sacensību vadība  

          2.1. Festivālu organizē Latvijas Futbola federācija saskaņā ar LFF Reglamentu ”Par 

spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF 

nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Spēles noteikumiem (Laws 

of the Game) un 2019. gada LFF festivāla “Futbols priekam” reglamentu (turpmāk – 

Reglaments).  

2.2. Festivālu vada LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļa.   

3. Sacensību vieta un laiks  

3.1. Festivāli notiek 2019. gada augustā. Spēlēm jānotiek uz LFF reģionālo nodibinājumu 

vadītāju apstiprinātiem futbola laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību 

nosaka spēles galvenais tiesnesis.  

4. Dalībnieki  

4.1. Festivālos var piedalīties tikai LFF akreditētas futbola skolas un klubi; 

4.2. Festivāli notiek 2 (divās) vecuma grupās: U-11(2008. dz.g.) un U-10 (2009.dz.g.); 

4.3. Festivālos var piedalīties tikai LFF licencētie spēlētāji; 

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

treneru kategoriju klasifikatoru; 

4.5. LFF licencēta futbola trenera klātbūtne festivāla un spēles laikā ir obligāta; 

4.6. Vārdiskie pieteikumi (pēc LFF izstrādātas veidlapas) festivāliem ir jāiesniedz LFF 

futbola attīstības speciālistam, sūtot uz( vladislavs.pavlucenko@lff.lv) 10 dienas pirms 

festivāla sākuma; 

4.7. Dalībnieku sastāvu katram festivālam nosaka LFF izveidota darba grupa. 

4.8. Viens spēlētājs drīkst piedalīties tikai vienā festivālā un vienā vecuma grupā.  

4.9. Dalībnieku sastāvu nosaka pēc sekojošiem kritērijiem: 

 4.9.1. A un B grupās – ņemot vērā aktuālo akadēmiju un klubu akreditācijas reitingu. 

 4.9.10.        

A grupa B grupa C grupa 

FS Metta FK Jelgava FK Priekuļi 

BFC Daugavpils Balvu SC BJFK Pārdaugava 

Rīgas FS FK Dinamo Rīga JFC Dobele 

FK Liepāja RIGA FC Gulbenes BJSS 

FK Ventspils Rēzeknes FA Ogres NSC 

Babītes SK Valmieras FK Ilūkstes SS 

mailto:vladislavs.pavlucenko@lff.lv


JDFS Alberts AFA Olaine FK Veina 

FK Tukums 2000/TSS Mārupes SC Sēlijas SS 

  
Limbažu un Salacgrīvas 

NSS 

  Preiļu BJSS 

*Ja kāda no komandām atsakās piedalīties festivālā, tad tās komandas vietu tiek piedāvāts 

ieņemt nākamajai komandai pēc reitinga rezultātiem. 

  4.9.11. C grupas sastāvu noteiks LFF darba grupa, konsultējoties ar LFF Reģionu 

vadītājiem. 

 

5. Sacensību sarīkošanas kārtība  

5.1. Komandu skaits ir ierobežots (katrā vecuma grupā 8 komandas); 

5.2. Spēļu norises kārtība un prasības attiecīgajās vecuma grupās:  

Vecuma grupa 

Maksimālais 

spēlētāju skaits 

protokolā 

Spēlētāju skaits 

laukumā 

Spēles laiks 

(minūtes) 

Laukuma 

izmērs (metros) 

Vārtu 

izmērs 

(metros) 

Spēles 

bumbas 

izmērs 

       

U-11 (2008.dz.g.)  14 8 3x10 65x45 5x2 4 

U-10 (2009.dz.g.)  14 8 3x10 65x45 5x2 4 

5.3. Maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas; 

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

vienā komandā. 

5.5. Katrā spēlē katram spēlētājam jānospēlē vismaz viens puslaiks (10 minūtes), 

bet ne vairāk kā divus puslaikus (20 minūtes). 

6. Sacensību izspēles kārtība  

6.1. Sacensības notiek 2019. gada augustā saskaņā ar LFF apstiprināto kalendāru.  

1. U-10, U-11 (2009;2008)  09.-11. augusts, C grupa, Priekuļi un Cēsis 

2. U-10, U-11 (2009;2008)  16.-18. augusts, B grupa, Jelgava un Ozolnieki   

3. U-10, U-11 (2009;2008)  23.-25. augusts, A grupa. Liepāja   

 

6.2. Festivāla spēlēs noraidījuma gadījumā komanda 5 minūtes spēlē mazākumā. 

Noraidītais spēlētājs šajā spēlē vairāk nepiedalās. Pēc spēles festivāla organizatori 

uzklausot tiesneša ziņojumu pieņem lēmumu vai spēlētājs kurš saņēmis noraidījumu 

piedalās nākošajā spēlē. 

6.3. Festivāls notiek trīs dienās; 

6.4. Katra festivāla vienā vecuma grupā piedalās 8 komandas. Galīgo dalībnieku sastāvu 

katram festivālam nosaka LFF izveidota darba grupa; 

6.5. Uz festivālu no viena kluba katrā vecuma grupā tiek pielaista viena komanda.  

6.6. Festivāla ietvaros komandas izspēlē apļa turnīru. Katrai komandai tiek nodrošinātas 

kopumā septiņas spēles. Festivāla pirmajās divās dienās komandas aizvada pa divām 

spēlēm dienā. Trešajā dienā komandas aizvada trīs spēles. Festivāla otrajā dienā tiek 

aizvadītas mazo sastāvu spēles (3 pret 3) (reglamenta pielikums Nr.1) vai citas ar futbolu 

saistītas aktivitātes. 

6.7 Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir metāla radzes;  

6.8. Spēlētājiem obligāti jābūt kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks 

pielaists;  

6.9. Festivālā katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem, vārtsarga 

krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem; 

 6.9.1. Visiem krekliem jābūt numurētiem un numuriem jāatbilst attiecīgajiem numuriem 

pieteikuma sarakstā; 



 6.9.2. Spēlētājam visas turnīra spēles jāaizvada ar to pašu numuru, kāds ir reģistrēts uz 

pirmo turnīra spēli. Gadījumos, ja krekls saplīst, pazūd, ir netīrs ar asinīm utt. ar sacensību 

galvenā tiesneša atļauju spēlētājam drīkst mainīt kreklu un numuru;  

6.9.3. Ja spēles tiesnesis nolemj, ka vienai komandai jāmaina spēļu krekli līdzības dēļ, 

komanda, kura spēles protokolā uzrādās kā viesi, maina kreklus vai viesu komandai tiek 

piešķirtas vestītes. 

7. Vērtēšana  

7.1. LFF festivāla laikā vērtēs spēlētāju un komandu spēles prasmes un veiks analīzi. 

Festivāla organizatori vēros arī komandu atbalstītāju (vecākus) prasmi atbalstīt komandas 

un prasmi uzvesties stadionā, festivāla norises laikā.  

8.Disciplīna  

8.1 Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā 

laukuma pusē (tas attiecas arī tad, ja komandai ir vairāki treneri);  

8.2. Protokolā neatzīmētās personas / treneri nedrīkst atrasties uz laukuma; 

8.3. Komandu treneri ir atbildīgi par spēlētāju un komandu atbalstītāju uzvedību attiecībās 

ar tiesnešiem, pretiniekiem, publiku, organizatoriem un tehniskajām iekārtām;  

8.4. Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. Šī punkta neievērošanas 

gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpjošās komandas treneri par novērotiem 

pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas, tiesnesim bez 

brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpjošajai komandai piešķirt zaudējumu.  

 

9. Spēļu organizēšana un tiesāšana  

9.1. Festivālus organizē LFF sadarbībā ar futbola klubiem un LFF reģionālajiem 

nodibinājumiem.  

9.2. Festivāla spēlēs formas tērpa krāsu pirmā izvēlas laukuma saimnieku komanda.  

Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt atšķirīgas krāsas treniņvestēs.  

9.3. Tiesnešus nozīmē LFF Tiesnešu nodaļa. 

 

10. Medicīniskā palīdzība  

10.1 LFF nodrošina mediķi; 

10.2. Katrai komandai / trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas 

somai; 

 10.3. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandas treneris 

vai mediķis sporta spēļu vietā, ko nodrošina Festivāla organizators; 

 10.4 Nopietnas traumas gadījumos nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā 

palīdzība;  

10.5. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā atbild katra dalībnieka klubs. 

11. Apbalvošana  

11.1 Katra festivāla komanda un festivāla dalībnieki saņem piemiņas balvas no LFF. 

Festivāla organizatori piešķirs papildus apbalvojumus festivāla dalībniekiem speciālās 

nominācijās. 

 

12. Delegācijas saraksts un finansiālie noteikumi  

 

12.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu nokļūšanu un piedalīšanos Festivāla norises vietā, 

sedz pārstāvošās organizācijas, klubi.  (transports, ekipējums,);  

12.2. Pārējos organizatoriskos izdevumus (ēdināšana, izmitināšana)  un pasākuma norisi 

finansē Latvijas Futbola federācija;  

12.3. LFF finansē 16 cilvēku delegācijas sastāvu (14 spēlētāji + 2 kluba pārstāvji). 

12.4. Pieteikumā nedrīkst iekļaut vairāk par 2 kluba pārstāvjiem uz spēlētāju skaita rēķina.  

 


