Apstiprināts
2019.gada 11.decembrī
______________________
LTFA valdes priekšsēdētājs
Vadims Ļašenko

2019./2020.gada Latvijas jaunatnes telpu futbola
čempionāta reglaments
Definīcijas (šī reglamenta izpratnē):
Jaunatnes čempionāts – Latvijas mēroga turnīrs telpu futbolā, kur sacenšas bērnu un
jaunatnes telpu futbola un futbola klubi;
Klubs – sporta organizācija (juridiska persona), kura piedalās LTFA organizētajās telpu
futbola sacensībās – jaunatnes čempionātā;
Izlase – komanda, kas pārstāv Latviju Eiropas un citās starptautiskajās sacensībās;
LTFA – Latvijas Telpu Futbola asociācija;
LFF – Latvijas Futbola federācija;
LFF reģionālie centri – Vidzemes, Latgales, Ziemeļaustrumu, Zemgales, Kurzemes
reģionālie centri, kā arī Rīgas Futbola federācija.
Pāreja – spēlētāja dokumentāli apstiprināta kluba maiņa;
Pārejas karte – dokuments, kas apstiprina spēlētāja parēju no viena kluba uz citu;
Spēles protokols – dokuments, kas ietver visu nepieciešamo informāciju par spēli (t.sk.
komandām, kas piedalās spēlē, tiesnešiem utt.);
Oficiālās personas – kluba pārstāvji, kas ir iekļauti komandas pieteikumā uz attiecīgo
sezonu, kā arī kluba amatpersonas;
Kluba pieteikums – spēlētāju saraksts, kurus klubs piesaka dalībai (ne vairāk kā 25
spēlētāji);
Profesionāls spēlētājs – spēlētājs, kuram ir spēkā esošs LFF reģistrēts darba līgums ar
klubu;
Amatieris – spēlētājs, kuram nav spēkā esoša LFF reģistrēta darba līguma ar klubu.
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1. MĒRĶI UN UZDEVUMI:
1.1. Popularizēt telpu futbolu Latvijā jauniešu vidū.
1.2. Noskaidrot 2019./2020.gada Latvijas jaunatnes telpu futbola labāko komandu katrā
vecuma grupā.
1.3. Noskaidrot 2019./2020.gada Latvijas jaunatnes telpu futbola čempionāta labākos
spēlētājus, oficiālās personas un klubus dažādās kategorijās.
2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA:
2.1. 2019./2020.gada Latvijas jaunatnes telpu futbola čempionātu (turpmāk – jaunatnes
čempionātu) organizē Latvijas Telpu futbola asociācija (turpmāk LTFA) saskaņā ar šo
reglamentu, tā Pielikumu nr.1, kā arī saskaņā ar LTFA Disciplināro reglamentu.
2.2. Tās vada LTFA sadarbībā ar LFF Tiesnešu nodaļu un LTFA Disciplinārlietu komisiju
(turpmāk – LTFA DK).
2.3. „LTFA spēlētāju statusa un pāreju noteikumi” neattiecās uz jaunatnes čempionātu.
3. NORISES LAIKS UN VIETA:
3.1. Klubi jaunatnes čempionātu aizvada LTFA valdes apstiprinātajās sporta zālēs. LTFA
apstiprināto zāļu saraksts ir pieejams LTFA mājas lapā: www.ltfa.lv sadaļā “Dokumenti”.
3.1.1. Līdz čempionāta sākumam klubam ir jāpiesakās LTFA, lai organizētu savu mājas
posmu jaunatnes čempionātā, nosūtot e-pastu par pieejamo zāli, datumu un laikiem uz
turniri@ltfa.lv. Klubs, organizējot savu mājas posmu, sedz zāles izmaksas
(laukuma īre, ģērbtuves, dušas), nodrošina spēles rezultāta tablo ar laika
uzskaites funkciju un vismaz vienu medicīnas darbinieku (medmāsu). Pec
iespējas jānodrošina mikrofonu un apskaņošanas sistēmu spēles zālē.
3.1.2. Klubs var mainīt zāli savam mājas posmam pret kādu citu no apstiprināto zāļu
saraksta. Šādā gadījumā klubam jāinformē par to LTFA 14 (četrpadsmit) dienas pirms
paredzētā posma, nosūtot e-pastu uz turniri@ltfa.lv.
3.1.3. Gadījumā, ja klubs vēlas pieteikt zāli savam mājas posmam, kura nav LTFA
apstiprināto zāļu sarakstā, tad 21 (divdesmit vienu) dienu pirms savas mājas posma
LTFA valdei uz turniri@ltfa.lv ir jāadresē attiecīgais rakstiskais iesniegums ar
pamatojumu. LTFA valde pieņems galīgo lēmumu par šādas zāles apstiprināšanu 7
(septiņu) dienu laikā.
3.2. 2019./2020.gada jaunatnes čempionāts norisināsies no 2019.gada decembra līdz
2020.gada martam, pēc LTFA un klubu kopīgi izstrādāta spēļu kalendāra (turpmāk –
LTFA Jaunatnes kalendāru).
3.2.1. Jaunatnes čempionāta posmi pārsvarā notiek brīvdienās, izņemot gadījumus, kas
norādīti LTFA Jaunatnes kalendārā, kā arī gadījumus, kad klubi savā starpā vienojušies
par citu dienu vai posms ir pārcelts (p.3.3.).
3.2.2. Posma spēles nevar sākties ātrāk par plkst.10.00 un nevar beigties vēlāk par
plkst.21.00.
3.2.3. Spēles nevar sākties un notikt Latvijas telpu futbola nacionālās izlases spēles
laikā vai citos gadījumos, kad būtiski tiek ierobežota līdzjutēju iespēja apmeklēt spēli.
Izskata un apstiprina LTFA projektu vadītājs.
3.3. Jaunatnes čempionāta posma pārcelšanai ir jābūt nopietnam pamatojumam, ko
LTFA projekta vadītājs izskata kā ārkārtēju gadījumu, kuru kalendāra saskaņošanas brīdī
nevarēja paredzēt. Izmaiņas ir jāsaskaņo ar pretinieku klubiem un LTFA projekta
vadītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms kalendārā paredzētā posma, nosūtot epastu uz turniri@ltfa.lv. Jaunatnes čempionāta posms var tikt pārcelts arī saistībā ar
oficiālām jaunatnes telpu futbola izlases (turpmāk – Izlase) spēlēm. Galīgo lēmumu par
kalendāra iespējamām izmaiņām pieņem LTFA projektu vadītājs.
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4. DALĪBNIEKI:
4.1. Jaunatnes čempionātā piedalās klubi, kam nav naudas parādi vai komandas
diskvalifikācijas jebkurās LTFA, LFF, LFF reģionālo centru vai LTFA biedru rīkotajās
aktivitātēs (sacensībās un pasākumos).
4.2. Jaunatnes čempionāts tiek organizēts piecās vecuma grupās: U16 (2004.g.dz.),
U14 (2006.g.dz.), U13 (2007.g.dz.), U12 (2008.g.dz.) un U10 (2010.g.dz.)
4.3. Katrā vecuma grupā var spēlēt arī jaunāki spēlētāji, bet ir aizliegts spēlēt vecākiem
spēlētājiem. Katrā vecuma grupā ir atļauts spēlēt par gadu vecākai meitenei (vienai
meitenei spēlē).
4.4. Spēlētājiem nav aizliegts pārstāvēt vienu klubu divos vecumos.
4.5. Spēlētājiem ir aizliegts pārstāvēt vienlaicīgi divus dažādus klubus.
4.6. Ja klubs vēlas pieteikt ārstu vai citu oficiālo personu, kuri ir pieteikti kā ārsts vai cita
oficiālā persona citā klubā, tad LTFA projekta vadītājam ir jāiesniedz rakstisks
iesniegums. Lēmumu par to, vai atļaut pieteikt oficiālo personu vairākos klubos, pieņem
LTFA projektu vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā, ņemot vērā iespējamo interešu
konfliktu un ētikas normas.
4.7. Klubs var piedalīties jaunatnes čempionātā katrā vecuma grupā tikai ar vienu
komandu.
4.8. Komandas ir atbildīgas par savu līdzjutēju (t. sk. vecāku) uzvedību pirms spēles,
spēles laikā un pēc spēles. Nepieciešamības gadījumā laukuma saimnieku komandai
jānodrošina iespēja piesaistīt attiecīgās institūcijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
5. PIETEIKŠANĀS:
5.1. Kluba pieteikums un oficiālo personu saraksts ir jāiesniedz LTFA 5 dienas līdz pirma
sabraukuma datumam, izmantojot COMET sistēmu ( www.comet.lff.lv ).
5.1.1. Spēlētājiem ir jābūt reģistrētiem izmantojot sistēmu www.comet.lff.lv . Spēlētāju
reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:
• katra spēlētāja personas apliecinoša dokumenta kopija, ja tā nav sistēmā, vai tā
vairs nav aktuāla (piemēram, beidzas derīguma termiņš);
• katra spēlētāja portretfoto ne vecāka par trīs gadiem, ja tā nav sistēmā.
Daļēja vai nepareiza spēlētāju reģistrācija netiek akceptēta.
5.1.2. Oficiālām personām ir jābūt reģistrētām izmantojot sistēmu www.comet.lff.lv .
Oficiālu personu reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:
• katras oficiālas personas apliecinoša dokumenta kopija, ja tā nav sistēmā, vai tā
vairs nav aktuāla (piemēram, beidzas derīguma termiņš);
• katras oficiālas personas portretfoto ne vecāka par trīs gadiem, ja tā nav
sistēmā.
Daļēja vai nepareiza oficiālas personas reģistrācija netiek akceptēta.
5.1.3. Kluba oficiālās personas un spēlētāji, piesakoties sacensībām, apliecina, ka
neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība) izmantošanai
rezultātu apkopošanā un publicēšanā organizatoru rīkotu sacensību mājaslapās, ziņu,
foto, video un audio materiālu publicēšanai organizatoru sociālajos tīklos un izsūtīšanai
medijiem, kā arī komandas kontaktpersonas datu (e-pasts, tālruņa numurs)
izmantošanai informācijas sniegšanai par organizatoru rīkotām sacensībām un saistītai
informācijai.
5.1.4. Spēlētājus un oficiālas personas var atsaukt no dalības jaunatnes čempionātā
jebkurā brīdī nosūtot informāciju uz LTFA e-pastu turniri@ltfa.lv.
5.1.5. Spēlētājus, kuri nav reģistrēti citā klubā, var pieteikt jebkurā laikā. var pieteikt
vēlāk, ja nav pieteikts citā klubā.
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5.2. Maksimālais spēlētāju skaits kluba pieteikumā jaunatnes čempionātam katrā
vecumā ir 25 spēlētāji.
5.2.1. Jaunatnes čempionātā klubam ir jābūt līdzi katra spēlētāja personas apliecinoša
dokumenta kopijai.
5.2.2. Jaunatnes čempionātā klubam ir jābūt līdzi katra spēlētāja vecāku vai oficiālā
aizbildņa atļaujai piedalīties sacensībās.
5.2.3. Jaunatnes čempionātā var iekļaut tikai tos spēlētājus, par kuriem nav naudas
parādi vai nav diskvalifikācijas (uz trīs mēnešiem vai ilgākas) jebkurās LTFA, LFF, LFF
reģionālo centru vai LTFA biedru rīkotajās aktivitātēs (sacensībās un pasākumos).
5.3. Maksimālais oficiālo personu skaits kluba pieteikumā ir 12. Pieteikumā var iekļaut
tikai tās oficiālās personas, par kurām nav naudas parādi vai diskvalifikācijas (uz trīs
mēnešiem vai ilgākas) jebkurās LTFA, LFF, LFF reģionālo centru vai LTFA biedru rīkotajās
aktivitātēs (sacensībās un pasākumos).
5.4. Klubam jābūt vienam galvenajam trenerim. Galvenajam trenerim pēc iespējas
ir jābūt trenera licencei (vai ārzemju analogam) (aktuāla licences kopija jāiesniedz
LTFA kopā ar oficiālās personas pieteikumu).
5.5. Pieteikto spēlētāju skaits uz posmu nedrīkst pārsniegt 14 (četrpadsmit), savukārt
maksimālais oficiālo personu skaits uz posmu nedrīkst pārsniegt 6 (sešas). Oficiālajām
personām jābūt iekļautām jaunatnes čempionāta kluba pieteikuma oficiālo personu
sarakstā.
5.6. Čempionāta laikā katram spēlētājam ir atļauta tikai viena pāreja.
Spēlētāju pārejas un papildus pieteikumi ir atļauti tikai pāreju periodu laikā. Pāreju
kartes datumam ir jābūt pārejas perioda ietvaros.
5.6.1. Pāreju periods katrai vecuma grupai sākas ar čempionāta 1.sabraukumu un
noslēdzas ar čempionāta 3.sabraukuma sākumu.
5.6.2. Spēlētāju īre šī reglamenta izpratnē ir pielīdzināma pārejai, bet īres karte –
pārejas kartei. Spēlētāja īre ir iespējama tikai profesionāliem spēlētājiem.
5.6.3. Gadījumā, ja klubam sezonas laikā parādās nenokārtotas saistības pret LTFA, LFF,
LFF reģionālajiem centriem vai pret citiem LTFA biedriem, kluba pieteikuma
papildinājums un citas izmaiņas netiek pieņemtas.
5.7. Papildus pieteikums oficiālo personu sarakstā ir jāveic vismaz 7 (septiņas) dienas
pirms spēles, izmantojot sistēmu www.comet.lff.lv.
5.8. Jaunatnes čempionāta kluba komandas nosaukumam ir jāatbilst Latvijas valsts
normatīvajiem aktiem un pieņemtajām ētikas normām. Atbilstību minētām prasībām
izskata un lēmumu pieņem LTFA komiteja, nepieciešamības gadījumā - LTFA valde.
5.9. Lai sezonas gaitā mainītu komandas nosaukumu, klubam ir jāiesniedz LTFA
iesniegums ar nosaukuma maiņas pamatojumu. Iesniegumu izskatīs un lēmumu, vai
atļaut mainīt komandas nosaukumu, pieņems LTFA komiteja, nepieciešamības gadījumā
- LTFA valde.
5.10. Par spēlētāju un kluba oficiālo personu veselības stāvokli ir atbildīgs klubs
6. NORISES KĀRTĪBA:
6.1. Jaunatnes čempionāts katrā vecuma grupā norisinās 2 posmos – kvalifikācijas
posms un fināla posms.
6.2. Kvalifikācijas posms: decembris-marts.
6.2.1. Piedalās visi klubi, kuri pieteicās jaunatnes čempionātam un apstiprinājuši
savu dalību. Ja ir vairāk komandu par 7 komandam, tad klubi dalās divas
konferencēs pēc ģeogrāfiskā principa.
6.2.2. Klubi katrā vecuma grupā izspēlē divu riņķu regulāro čempionātu (ja ir 4
komandas konferencē, tad trīs riņķu regulāro čempionātu), rezultātā sadalot savā
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starpā vietas. Jaunatnes čempionātā klubu vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu
summas. Par uzvaru – 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu – 0
punktu. Gadījumā, ja čempionātā divām vai vairāk komandām ir vienāds iegūto
punktu skaits, vietas tiek sadalītas pēc šādiem kritērijiem (pēc svarīguma, sākot ar
svarīgāko):
• savstarpējo spēļu rezultāti (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu
attiecība, gūto vārtu skaits, gūto vārtu skaits viesos),
• lielākais uzvaru skaits visās spēlēs,
• labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs,
• lielākais gūto vārtu skaits visās spēlēs,
• labākais godīguma principa („Fair Play”) rādītājs – dzeltenā kartiņa tiek
pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā kartiņa – 2 soda punktiem (ja tā tika
parādīta par divām nopelnītām dzeltenajām kartiņām vai acīmredzamas vārtu
gūšanas iespējas liegšanu) vai 5 soda punktiem (ja spēlētājs tiek diskvalificēts
vairāk nekā uz vienu spēli vai arī ja oficiālā persona tiek diskvalificēta vismaz uz
vienu spēli).
Klubam, kuram ir viens vai vairāki tehniskie zaudējumi, citi papildus rādītāji netiek
izskatīti un tas automātiski ieņem pēdējo vietu starp klubiem ar vienādu punktu
skaitu.
6.2.3. Katrā vecumā visas spēles tiek izspēlētas trīs spēļu dienās (saskaņā ar LTFA
Jaunatnes kalendāru) ar sekojošo spēles laiku:

Komandu skaits

Spēļu skaits
spēles diena

Spēles laiks*

7 komandas

14

1 x 15 min

6 komandas

10

2 x 10 min

5 komandas

7 (pirmajā spēļu
dienā 6 spēles)

2 x 12 min

4 komandas (trīs
apļu čempionāts)

6

2 x 15 min

10 m soda sitiens
5. (piektais) spēlē
sakrātais sods
6. (sestais) spēlē
sakrātais sods
4. (ceturtais) puslaikā
sakrātais sods.
5. (piektais) puslaikā
sakrātais sods.

*Spēles notiek pec „netīrā” spēles laika principa (laiks netiek apturēts), ar izņēmumu
- ja divas minūtes pirms spēles beigām vārtu starpība ir mazāka par 3 vārtiem, tad
spēles pēdējās 2 minūtes ir pēc „tīrā” spēles laika principa (laiks tiek apturēts)
6.3. Fināla posms:
6.3.1. Piedalās kvalifikācijas posma četri labākie klubi (1. un 2.vietas īpašnieki pēc
čempionāta rezultātiem katrā konferencē). Labākā A konferences kopvērtējuma
komanda pusfinālā tiekas ar otro labāko B konferences kopvērtējuma komandu,
savukārt otrā labākā A konferences kopvērtējuma komanda – ar labāko B
konferences kopvērtējuma komandu (7 komandu konkurencē pusfināla pāri ir:
1.vieta spēlē ar 4.vietu, savukārt 2.vieta spēlē ar 3.vietu). Pusfinālu zaudētāji
izspēlē 3.vietu, uzvarētāji – 1.vietu.
6.3.2. Spēles ilgums – 2 (divi) puslaiki pa 20 (divdesmit) minūtēm „netīrā” spēles
laika, ar izņēmumu, kad spēles pēdējās 2 minūtes ir pēc „tīrā” spēles laika. Ar 10 m
soda sitienu tiek sodīts katras komandas 6. (sestais) puslaikā sakrātais sods.
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6.3.3. Pamatlaika neizšķirta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles 6 m
soda sitieniem (3 sitieni katram klubam), ja arī pēc to veikšanas rezultāts ir
neizšķirts, tad katra komanda sit pa vienam sitienam līdz tiek noskaidrots
uzvarētājs.
6.4. Pārtraukums starp puslaikiem un spēlēm jaunatnes čempionātā– ne vairāk kā 2
(divas) minūtes.
6.5. Spēles protokols, izmantojot sistēmu www.comet.lff.lv, jāiesniedz un jāapstiprina ne
vēlāk kā 20 (divdesmit) minūtes pirms spēles dienas sākuma uz visām spēlēm.
6.6. Kluba trenerim vai oficiālajai personai vienu reizi puslaikā ir tiesības paņemt 1
minūtes pārtraukumu (TimeOut).
6.7. Spēles notiek ar “JOMA” BĒRNU (ar mazāko izmēru) telpu futbola bumbu U14,
U13, U12 un U10 vecuma grupās, bet U16 vecuma grupā spēles notiek ar “JOMA” telpu
futbola bumbu.
6.8. Kluba spēlētāji un oficiālās personas, kuras ir atzīmētas spēļu protokolā, spēles
laikā, ja tie nav noraidīti šajā spēlē, nevar būt zālē citur, kā tikai spēles laukuma vai
tehniskās zonas robežās. Ja tie atrodas zālē, bet ne spēles laukuma vai tehniskās zonas
robežās, un tie nav noraidīti šajā spēlē, klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro
reglamentu.
6.9. Klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu, ja kluba spēlētāji un oficiālās
personas, atrodoties tehniskajā zonā, sistemātiski to pārkāpj.
6.10. Klubam ir jānodrošina, lai uz katras spēļu sākumu (fiziski un protokolā) būtu
vismaz 7 spēlētāji. Ja spēlētāju skaits ir mazāks par 7, klubs tiek sodīts saskaņā ar
Disciplināro reglamentu.
6.11. Spēlētājs pēc noraidījuma (sarkanās kartītes) vai pec 3 (trīs) brīdinājumu
(dzeltenas kartītes) saņemšanas tiek diskvalificēts uz vienu spēli un nevar piedalīties
nākamajā spēlē. Nopietnu pārkāpumu gadījumā lēmumu par spēlētāju diskvalifikāciju
pieņem LTFA Disciplinārlietu komisija.
6.12. Strīdīgos jautājumus, kuri nav atrunāti reglamentā risina un gala lēmumu pieņem
LTFA.
7. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPS:
7.1. Jaunatnes čempionāta klubu spēlētājiem ir jābūt vienādās getrās, šortos un formas
kreklos ar numuriem. Katram spēlētājam uz katru spēli ir obligāti jābūt kājsargiem.
Katram klubam ir jābūt 2 (diviem) pilnīgi atšķirīgu krāsu spēles formu komplektiem, kā
arī no spēles kreklu krāsas pilnīgi atšķirīgām maiņas vestēm rezerves spēlētājiem.
Spēlei pieteikto vārtsargu formas krāsām obligāti jābūt vienādām. Piektajam laukuma
spēlētājam, kurš iznāk laukumā, nomainot vārtsargu, spēles kreklam obligāti jābūt tādā
pašā krāsā kā kluba vārtsargiem, ar numuru, kas atbilst spēlētāja numuram spēles
protokolā.
Spēlētāju numuriem ir jābūt labi saskatāmiem - uz tumšas krāsas formas numurus
rakstīt gaišā krāsā un otrādi.
Formas kreklos bez numuriem jaunatnes čempionātā spēlēt nedrīkst. Gadījumā, ja
spēles laikā formas krekls (vai arī šorti) ir bojāts un tajā vairs nevar turpināt spēli, ir
atļauts izmantot formas kreklu ar citu numuru, kas nav protokolā, iepriekš informējot
spēles tiesnešus.
7.2. Jaunatnes čempionāta formas maiņas secība, ja sakrīt abu klubu formas tērpu
krāsas (attiecās uz formas krekliem un getrām; šorti nav obligāti jāmaina, ja tie sakrīt):
1. laukuma saimnieku klubs nosaka savas laukuma spēlētāju formas tērpu krāsas,
2. viesu klubs izvēlas atšķirīgu formas tērpu krāsu sava kluba laukuma spēlētājiem,
3. laukuma saimnieki nosaka savas vārtsarga formas tērpa krāsas,
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4. viesi izvēlas atšķirīgu formas tērpa krāsu savam vārtsargam,
5. spēles tiesneši apstiprina abu klubu izvēlētās laukuma spēlētāju un vārtsargu
formas tērpu krāsas un izvēlas atbilstošas tiesnešu formas tērpu krāsas.
7.3. Izņēmuma gadījumos komanda var spēlēt atšķirīgas krāsas treniņvestēs, iepriekš
saskaņojot to ar LTFA projektu vadītāju.
8. KLUBU FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS:
8.1. Jaunatnes čempionāts norisinās ar LTFA līdzfinansējumu un dalības maksas klubiem
nav
8.2. Organizējot savu mājas posmu jaunatnes čempionātā klubs sedz visas izmaksas
saskaņā ar reglamenta p.3.1.1.
8.3. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos čempionātā (ceļa izdevumi,
ēdināšana, naktsmītnes, ekipējums) sedz čempionāta dalībnieku organizācijas.
9. TIESNEŠI:
9.1. Visas spēles apkalpo LFF Tiesnešu nodaļas apstiprinātie tiesneši.
9.2. Tiesnešu nozīmēšanu uz spēlēm veic LTFA valdes un LFF Tiesnešu nodaļas
apstiprinātais LTFA telpu futbola sacensību galvenais tiesnesis.
9.3. Spēles apkalpo divi tiesneši un administrators (kurš strādā ar spēles rezultāta tablo
un sniedz skatītājiem informāciju par spēles gaitu).
9.4. U10 un U12 vecuma grupu spēlēs nav ierobežots skaits atspēlēm vārtsargam.
10. APBALVOŠANA:
10.1. Klubus, kas izcīnījuši godalgotas vietas čempionātā, LTFA apbalvo ar attiecīgas
pakāpes kausiem un medaļām, kā arī tiek apbalvoti spēlētāji, oficiālās personas un klubi
dažādās kategorijās.
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Pielikums nr.1
1. KOMERCTIESĪBU DELEĢĒŠANA:
1.1. Klubi, kas startē jaunatnes čempionātā, deleģē LTFA šādas tiesības:
a) Visu jaunatnes čempionāta spēļu audio (interneta vidē, televīzijas apraidē, jaunajos
medijos, t.sk., „caur” mobilo sakaru un citu platformu nodrošinātās) translāciju
ekskluzīvas tiesības Latvijā un ārzemēs, kā arī neekskluzīvas tiesības uz iepriekš
minētajām translācijām ierakstā;
b) Visu jaunatnes čempionāta spēļu video (interneta vidē, televīzijas apraidē, jaunajos
medijos, t.sk., „caur” mobilo sakaru un citu platformu nodrošinātās) translāciju
ekskluzīvas tiesības Latvijā un ārzemēs, kā arī neekskluzīvas tiesības uz iepriekš
minētajām translācijām ierakstā;
c) Piesaistīt jaunatnes čempionātam ģenerālsponsoru, sponsorus un sadarbības
partnerus.
1.2. Klubi piekrīt, ka LTFA dažādās ar jaunatnes čempionātu saistītās aktivitātēs, t.sk.
komercnolūkos, izmanto:
a) Klubu nosaukumus un logotipus;
b) Informatīvos, vizuālos (t.sk. foto), audio un video materiālus, kas radīti gan par
LTFA, gan par klubu finanšu un/vai cita veida resursiem.
1.3. Klubiem ir pienākums izpildīt to saistības un ar savu darbu veicināt LTFA un
piesaistīto ģenerālsponsoru, sponsoru un sadarbības partneru noslēgto līgumu veiksmīgu
izpildi (t.sk. preses konferences, pēcspēles intervijas, TV raidījumi utt.).
2. BANERI:
2.1. Mājas posma organizatoram ir jānodrošina:
• LTFA karogu izvietošana pa vienam abos vārtos (karogus izsniedz LTFA);
• LTFA banera un jaunatnes čempionāta piesaistīto ģenerālsponsoru,
sponsoru un sadarbības partneru baneru izvietošana (banerus izsniedz
LTFA).
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