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SAREŽĢĪTS
GADS

futbola vērtība bija stabilitāte. Latvijas futbola saimniecība
atradās sarežģītā politiskajā, saimnieciskajā un finansiālajā
situācijā. Pakāpeniski tika pieņemti gan vairāk, gan mazāk
populāri lēmumi ar vienojošo mērķi atjaunot kā stabilitāti
Latvijas futbolā, tā arī LFF starptautisko uzticamību. Abus šos

Cienījamie LFF biedri!

mērķus izdevās sasniegt, kongresu LFF sagaidot ar sakārtotu
saimniecisko un finansiālo pusi, kā arī normalizētām

Divu augstāk minēto vārdu salikumam, domāju,

attiecībām starp futbolā iesaistītajām pusēm. Esmu

piekritīs teju katrs. Šis gads visā pasaulē izcēlies ar

pārliecināts, ka tas ikdienā ir jūtams arī jums.

spēju cilvēku priekšā nolikt vienu izaicinājumu pēc

Kā organizācija šajā periodā esam darījuši visu pašreizējos

otra - kamēr pirmais vēl nav pat aptverts, klāt jau ir

apstākļos iespējamo, lai LFF neasociētos ar politisko cīņas

nākamais. Ko ļoti līdzīgu var teikt arī par Latvijas

lauku, bet gan atgrieztos pie galvenā – gādāšanas par futbola

futbolu, kas kopš pagājušā kārtējā LFF kongresa

attīstību. Novēlu jaunajai LFF valdei ar jauno LFF prezidentu

pārcietis vēl vienu izaicinājumiem bagātu periodu,

priekšgalā realizēt tieši šādu pieeju - futbols vispirms, politika

kurā bijis daudz pārmaiņu, negaidītu notikumu,

pēc tam.

emociju un problēmsituāciju. Šķiet, ka Latvijas futbola

Kongresa laikā ar lielāko prieku sniegšu jums detalizētu

cilvēka āda vēl nekad nav bijusi tik bieza, kāda tā ir

izklāstu par to, kāds federācijai bijis šis pēdējais periods un ko

kļuvusi pēc pēdējo gadu turbulencēm.

izdevies paveikt, lai šodien mēs uz Latvijas futbola nākotni

Kad pēc prombūtnes tiku uzaicināts atgriezties

varētu skatīties ar lielu optimismu!

amatā, gan starptautisko partneru acīs, gan vietējā
mērogā visvairāk pietrūkstošā Latvijas
Edgars Pukinsks, LFF ģenerālsekretārs
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TELPU FUTBOLA IZLASE | Pagājušajā oktobrī izlase ieņēma trešo vietu
Pasaules kausa atlases sacensību pamata kārtā, par spīti uzvarai pār
Vāciju neiekļūstot nākamajā posmā. Gada izskaņā komanda sesto reizi
astoņu turnīru laikā triumfēja Baltijas kausa izcīņā, bet šī gada sākumā
Jelgavā pārvarēja Eiropas čempionāta atlases priekšsacīkšu kārtu,
kvalifikācijas grupu turnīru sasniedzot astoto reizi pēc kārtas.

NACIONĀLĀ IZLASE | Valsts galvenā komanda 2019. gadā aizvadīja

U-19 TELPU FUTBOLA IZLASE | Vien 2018. gadā izveidotā izlase

pilnu Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, galvenā trenera

Artura Šketova vadībā 2019. gada septembrī Rīgā uzņēma pirmo sava

Slavišas Stojanoviča vadībā savā apakšgrupā paliekot pēdējā vietā.

vecuma Eiropas čempionāta finālturnīru. Trīs spēlēs divi gūti vārti un

Sportiskajā ziņā neveiksmīgais cikls, kurā ar pozitīvu ziņu izceļama

trīs zaudējumi, kas kopā ar ilgstošā posmā pirms sacensībām lielo

daudzu gados jaunu spēlētāju iepazīstināšana ar valstsvienības

aizvadīto pārbaudes spēļu skaitu gādājis par iespaidīgu pieredzes

darbu, noslēdzies ar galvenā trenera maiņu, amatā stājoties Dainim

iegūšanu puišu ceļā uz saviem profesionālajiem mērķiem.

Kazakevičam.

PLUDMALES FUTBOLA IZLASE | 2019. gada Latvijas pludmales

U-21 IZLASE | Eiropas čempionāta atlases sacensībās komanda

futbola sezona paliks atmiņā ar to, ka nacionālā izlase pēc ilgākas

aizvadījusi tieši pusi maču, pašlaik ar diviem punktiem piecās cīņās

pauzes trenera Andreja Baumaņa vadībā aizvadīja aktīvu sezonu,

noslēdzot savas grupas kopvērtējumu. Pirms tam komanda turnīrā

nospēlējot kopumā četras pārbaudes spēles un startējot Pasaules kausa

Turcijā ierindojās otrajā vietā, apsteidzot tādas valstis kā

kvalifikācijā, kur piedzīvoti zaudējumi visos trīs mačos.

Ziemeļmaķedonija, Igaunija un Kazahstāna. Kopš 2020. gada

CITAS JAUNIEŠU IZLASES | Līdzās tradicionālajām jaunatnes izlasēm

februāra izlasi Daiņa Kazakeviča vietā vada Aleksandrs Basovs.

ikdienā darbs norisinās arī ar U-15, U-16 un U-18 vecuma

U-19 IZLASE | Komanda jaunā galvenā trenera Jakuba Dovalila

valstsvienībām, kurās futbolisti krāj tālāk tik nepieciešamo starptautisko

vadībā 2019. gada vasarā nosargāja Baltijas kausa čempionu titulu,

spēļu pieredzi. U-18 izlase aizvadīja divas pārbaudes spēles Iecavā pret

pēc tam tradicionālajā Federācijas kausa izcīņā ierindojās trešajā

Islandi (1:1 un 1:2), kā arī devās uz turnīru Čehijā, piekāpjoties

vietā, bet oktobrī savu līdzjutēju priekšā dramatiskā cīņā nopelnīja

mājiniekiem, ungāriem un slovākiem. U-16 izlase triumfēja cīņās pret

vietu Eiropas čempionāta kvalifikācijas Elites kārtā.

eksotiskiem pretiniekiem Maldīvu salās, bet U-15 futbolisti devās uz

U-17 IZLASE | Latvijas U-17 izlase, kuru kopš šīgada februāra vada

divām sacensībām Sanmarīno (1. vieta) un Īrijā (2. vieta).

Jurģis Pučinsks, oktobrī Aleksandra Basova vadībā palika sprīža
attālumā no vietas Eiropas čempionāta atlases Elites kārtā. Pirms
tam komanda Federācijas kausā ieņēma trešo vietu, šādā pašā
pozīcijā noslēdzot arī Baltijas kausa izcīņu.
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SIEVIEŠU
IZLASES

WU-19 IZLASE | Sezonas atbildīgākajā turnīrā Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās
Austrijā - mūsu komanda piedzīvoja trīs
zaudējumus - 0:7 pret Šveici, 0:6 pret Austriju
un 1:5 pret Izraēlu. Viktora Vicehovska vadītā

NACIONĀLĀ IZLASE | Jaunajā Eiropas
čempionāta kvalifikācijas ciklā mainīts izspēles
formāts, arī sieviešu nacionālajām izlasēm
ieviešot kopīgu kvalifikācijas turnīru ar mājas un
izbraukuma spēlēm. Mūsu komanda, kuru vada
Didzis Matīss, pretiniekos ieguva vienu no
pasaules sieviešu futbola smagsvariem Zviedriju,
spēcīgo Islandi un Ungāriju, kā arī Slovākiju. Lai
arī pirmajā aplī piecās spēlēs piedzīvoti pieci
zaudējumi, lielākoties demonstrēts
konkurētspējīgs un cīņas gara bagāts sniegums.
Pirms tam jūnijā izlase trešo reizi pēc kārtas
kļuva par Baltijas kausa čempioni. Kopumā
latvietes Baltijas kausa izcīņā tagad uzvarējušas
piecas reizes.

komanda Baltijas kausā ierindojās otrajā vietā,
nenosargājot pirms gada iegūto titulu.
WU-17 IZLASE | Anastasijad Ročānes vadībā
vienība Eiropas čempionāta atlasē Portugālē ar
0:6 piekāpās Nīderlandei, ar 0:4 atzina
mājinieču pārākumu un ar 1:2 piekāpās Izraēlai.
Baltijas kausā arī šī vecuma izlase ierindojās
otrajā vietā. No šīgada maija ar WU-17 vecuma
meitenēm izlasē strādā Liene Vāciete.
WU-15 IZLASE | Pieminētās Lienes Vācietes
vadītajai jaunākā gada gājuma valstsvienībai
sezonas galvenais starts ir Baltijas kausa izcīņā,
kurā šoreiz arīdzan iegūta vēl viena otrā vieta.
Šī vecuma futbolistes izlasē turpmāk trenēsies
Romāna Kvačova vadībā.
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Kopējais valsts līmeņa
pieaugušo sacensību skaits
2019. gadā

Kopējais spēļu skaits

Kopējais komandu skaits
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VĪRIEŠU
SACENSĪBAS

otro gadu pēc kārtas otrajā vietā paliekot un
pārspēles nepārvarot SK "Super Nova". Sacensībās
atgriezās FK "Dinamo Rīga" vārds, bet tajās debitēja
FC "New Project", kas pirms tam zem FC "BetLanes"
vārda uzvarēja 2. līgas čempionātā.
Atšķirībā no iepriekšējām sezonām, kad 2. līgas

2019. gada sezonu virslīgas čempionāts sagaidīja ar

sacensību norisi pārraudzīja reģionālie futbola centri,

jaunu identitāti, iespēju līdzjutējiem piedalīties

2019. gadā līgas norise pārgāja pilnībā LFF

"Fantasy" spēlē un deviņu komandu dalību,

pārraudzībā. Kopumā 42 komandas sacentās četrās

paplašinoties par vienu dalībnieku un uzņemot kursu

zonās, bet finālturnīrā triumfēja "LDz Cargo"/DFA.

uz mērķi 2020. gada sezonu aizvadīt desmit komandu

Ierastās virslīgas dublieru sacensības noritēja zem 1.

sastāvā. Otro gadu pēc kārtas titulu izcīnīja "Riga" FC,

līgas B čempionāta nosakuma, starpsezonā

kas arīdzan aizvadīja labu Eirokausu sezonu, paliekot

neīstenojoties sākotnējai idejai par abu turnīru

soļa attālumā no vietas UEFA Eiropas līgas grupu

dalībnieku apvienošanu. No divus gadus ilgās

turnīrā. Tikmēr Latvijas kausu virs galvas cēla RFS vīri,

čempionu troņa ieņemšanas RFS-2 komandu

izcīnot pirmo nozīmīgo kluba trofeju.

nostūma FK "Metta"/LU-2.

Pagājušajā gadā pašmāju sacensībās pirmoreiz tika

Piekto gadu pēc kārtas LFF organizēja arī atsevišķas

ieviests termins "federācijā sagatavos spēlētājs",

valsts mēroga sacensības veterāniem, kur desmit

iesākoties ceļam uz būtiskām izmaiņām pašmāju un

posmu summā uzvarēja "Viesulis" komanda,

citu valstu futbolistu izmantošanā. Tās ieviestas 2020.

apstādinot četrus gadus ilgo "Daugavpils" vienības

gada sezonā.

triumfa gājienu.

Tikmēr 1. līgas turnīrā starp desmit komandām
pārliecinoši labākie bija FK "Tukums 2000"/TSS vīri,
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Kopējais organizēto sieviešu
un meiteņu sacensību skaits
2019. gadā
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Kopējais spēļu skaits
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SIEVIEŠU
SACENSĪBAS
Latvijas sieviešu futbolā 2019. gads iezīmēja
valsts čempionu maiņu pirmoreiz piecu gadu
laikā, titulu izcīnot FK "Dinamo Rīga" komandai.
SFL sacensības no četrām komandām
paplašinājās līdz sešu vienību sacensībām, kamēr
sieviešu futbola 1. līgu papildināja jaunpienācēji
FK "Auda" un FK "Priekuļi".
Lai nodrošinātu plānveidīgu klubu gatavošanos
sezonai, tika ieviests jauns pirmssezonas
sagatavošanās turnīrs - Ziemas kauss.
Kopumā visās LFF organizētajās sieviešu un
meiteņu futbola sacensībās piedalījās vairāk nekā
2100 spēlētājas, aizvadīto maču skaitam
sasniedzot 551.

Licencēto spēlētāju skaita dinamikā tiek
nodrošināts stabils pieaugums vidēji par 320
licencētām spēlētājām gadā. Kopējais skaits
2019. gada izskaņā sasniedza 2001.
Izceļams, ka pirmo reizi Latvijā meiteņu un
sieviešu futbola komandu treneriem tika
organizēts izglītības seminārs pasaulē slavenās
Itālijas valstsvienības bijušās spēlētājas un "AC
Milan" sieviešu komandas treneres Karolīnas
Moračes vadībā.
LFF mērķis 2020. gadā ir licencēto sieviešu un
meiteņu futbola spēlētāju skaitu palielināt līdz
2400, bet 2021. gadā darbībā ieviest ilgtermiņa
plānu klubu sacensību piramīdas attīstīšanai.
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Kopējais jaunatnes
čempionāta vecuma un spēku
samēra grupu skaits 2019.
gadā

172
Kopējais jaunatnes
čempionāta komandu skaits

1500+
Kopējais jaunatnes
čempionāta spēļu skaits

LFF FUTBOLA AKADĒMIJA 2019
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Kopējais klubu un komandu
skaits, kuru spēlētāji
piedalījušies LFF Futbola
akadēmijas pasākumos
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LIELĀKĀ PĀRSTĀVNIECĪBA:
FS Metta
Rīgas Futbola skola
BFC Daugavpils
Liepājas Futbola skola
JFA Jelgava
Babītes SK
FA Ventspils

JAUNATNES
FUTBOLS
Latvijas jaunatnes čempionāts norisinās piecās
vecuma grupās, bet sacensību dalībnieki ir
sadalīti trīs spēku samēru konkurencēs. 2019.
gadā jau trīs vecuma grupās (U-14, U-15 un U16) komandas sacentās visos trīs spēku samēra
rangos.
Sākotnēji sezonā bija ieplānotas vairāk nekā
1600 spēles ar 172 komandu piedalīšanos,
tomēr čempionāts noslēdzās ar nedaudz vairāk
nekā 1550 spēlēm un 165 komandām, kas ir
jauni turnīra rekordi.
Ņemot vērā pēdējo gadu pieredzi, viens no
čempionāta lielākajiem organizatoriskajiem
mērķiem ir ritmiska čempionāta norise, pēc
iespējas mazāk pārceļot vai atceļot

sacensību cīņas.
LFF Futbola akadēmijas reģionālo izlašu
turnīros, talantu skatēs un mācību-treniņu
spēlēs 2019. gadā piedalījās 2004., 2005. un
2006. dzimšanas gada futbolisti, vecākajiem no
kuriem šis bija pēdējais apmācību gads
akadēmijā, bet jaunākajiem - pirmais. Šī bija
astotā LFF Futbola akadēmijas darbības sezona,
pierādot sevi kā vērtīgu atskaites punktu
jaunatnes izlašu treneriem, kuri iegūst vispusīgu
informāciju par labākajiem valsts jaunās
paaudzes futbolistiem, kā arī kalpo kā palīgs
jauniešu pārejai no futbola 8:8 uz futbolu 11:11.
LFF Futbola akadēmijas pasākumi notika ne
tikai Staicelē, bet arī Priekuļos, Bauskā un
Talsos, kā arī Jelgavā un Iecavā, kas uzņēma
starptautisko Neatkarības kausa izcīņu.
Tradicionālās Eiropas tūres vietā akadēmijas
izlases devās uz starptautiskiem turnīriem Īrijā
un Sanmarīno.
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Realizēto Grassroots un
attīstības projektu skaits
2019. gadā

Kopējais dalībnieku skaits
Grassroots un attīstības
projektos

348 830
Klubos ieguldītā summa piecu
lielo atbalsta programu
ietvaros

286 250
EUR

Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma 2019

58
klubi

20 000
EUR

Mazā inventāra atbalsta programma 2019

76
klubi

8 000
EUR

Treneru tālākizglītības atbalsta programma 2019

36
treneri

8 000
EUR

Turnīru atbalsta programma 2019

38
turnīri

26 580
EUR

Sieviešu futbola atbalsta programma 2019

19
klubi

GRASSROOTS
UN ATTĪSTĪBA
2019. gadā aizvadīts pirmais Latvijas ģimeņu
futbola festivāls "Foot Fam Fest", kura mērķis ir
rādīt apstākļus, kuros pieaugušie rāda bērniem
piemēru veselīgai un aktīvai laika pavadīšanai, kā
arī sniegt bērniem, jauniešiem un vecākiem
iespēju pavadīt laiku kopā. Divos posmos Siguldā
un Saldū piedalījās kopumā 59 ģimenes un 221
dalībnieks.
Attīstot futbola popularizēšanas kampaņu "We
Play Strong", kas tradicionāli gada griezumā
iekļauj dažādus festivālus un pasākumus, 2019.
gadā aizvadīts pirmais festivāls ar pirmsskolas
izglītības iestāžu iesaisti. Pulcēti kopumā 185
bērni, bet citos kampaņas pasākumos fiksēti

292 dalībnieki. "We Play Strong" meiteņu
futbola trīs festivālos pulcēts rekordliels
dalībnieču skaits - 442.
Jaunu attīstības impulsu piedzīvojis arī projekts
"Meiteņu futbols atgriežas skolās", pirmoreiz
paplašinot ģeogrāfiju ārpus Rīgas un iesaistot
13 Daugavpils pilsētas skolas.
Pirmo reizi vēsturē līdzās ierastajām klubu
atbalsta programmām piedāvāta amatieru
turnīru atbalsta programma, kas septiņu dažādu
turnīru rīkošanas vajadzībām sniegusi 5 000
EUR. Kopumā lielajās klubu/LFF biedru atbalsta
progammās ieguldīti 348 860 EUR, ko papildina
ikgadēji jaunatnes akadēmiju attīstībā ieguldītie
finansiālie resursi.

16

356

Novadīto licenču un
kvalifikācijas kursu skaits
2019. gadā

Kopējais treneru izglītības
semināru dalībnieku skaits

600+
Kopējais visu izglītības
pasākumu dalībnieku skaits

TRENERU IZGLĪTĪBAS VIRZIENU KOPUMS 2019. GADĀ

A-UEFA

B-UEFA
C-LFF

FIFA COACHING

B-UEFA
GK

PRO-UEFA

C-LFF
GK

C-LFF FUTSAL

FIFA ELITE YOUTH

FIFA GK
UEFA SHARE FITNESS

UEFA SHARE
GK
UEFA SHARE
GRASSROOTS

UEFA SHARE
COACH EDUCATION

TRENERU
IZGLĪTĪBA
LFF organizētajās treneru izglītības aktivitātēs
2019. gadā piedalījušies kopumā 636 speciālisti,
270 no kuriem piedalījās treneru licenču un
kvalifikācijas celšanas kursos.
Pirmo reizi vēsturē LFF uzsākusi B-UEFA GK
kategorijas apmācības vārtsargu treneriem.
UEFA kārtējo reizi ir augstu novērtējusi LFF
organizētās treneru izglītības sistēmas līmeni,
balstoties uz savu analīzi piešķirot LFF tiesības
2019. gadā Latvijā organizēt izglītības semināru
treneru izglītotājiem. Šie speciālisti ikdienā vada
vārtsargu treneru izglītības kursus savās
federācijās. Seminārā, kura norisi vērtēja

UEFA, piedalījās treneru izglītotāji no Īrijas,
Skotijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas,
Lietuvas, Azerbaidžānas, Gruzijas un Gibraltāra
futbola federācijām.
Nesenākā LFF Izglītības nodaļas darba ikdiena
gādājusi par strauju attīstību izglītības kursu
organizēšanai attālināti, metodisko materiālu
kvalitātes celšanu un semināru interaktivitātes
palielināšanu.
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SEMINĀRI 2019. GADĀ

TIESNEŠU
IZGLĪTĪBA
Latvijas futbola tiesnešu izglītošanas
programmas ietvaros 2019. gadā organizēti
kopumā 27 šim mērķim veltīti semināri, 14 no
kuriem notikuši dažādos Latvijas reģionos,
koncentrējoties reģionālo tiesnešu kvalifikācijas
celšanā.
Ceturto gadu pēc kārtas LFF organizētajos
tiesnešu izglītības semināros fiksēti kopsummā
vismaz 250 dalībnieki.
Prioritāri tiesnešu kvalifikācijas un zināšanu
celšana tiek virzīta reģionu un elites līmenī, kā
arī īpaša uzmanība tiek veltīta sieviešu tiesnešu
segmenta nepārtrauktai izaugsmei.

Sezonas noslēgumā pie individuālas atzinības,
pateicoties savam sniegumam Latvijas
čempionātu spēļu apkalpošanā, tika Rihards
Saulenbergs, Artūrs Vītoliņš, Ruslans Botošs,
Gunārs Roga, Aleksejs Spasjoņņikovs, Ādolfs
Supe, Edgars Maļcevs un Andris Treimanis, kura
vadītā tiesnešu komanda sasniedza jaunus
augstumus savā karjerā, tiesājot FIFA U-17
Pasaules kausa izcīņas finālturnīru, tajā skaitā
turnīra izšķirošo maču.
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sacensībās un aktivitātēs
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FUTBOLS
REĢIONOS

smilteniešu iegūto bronzu 1. līgā, Priekuļu komandas debiju
sieviešu 1. līgā un 22 vienību dalību Latvijas jaunatnes čempionātā.
Ilgtermiņa darba turpināšanai traucējušas LFF stratēģiskās pieejas
izmaiņas reģionu attīstībai.
ZEMGALE | Līdzās virknei ierindas bērnu, jauniešu, pieaugušo,
amatieru, meiteņu un sieviešu, kā arī pludmales futbola aktivitāšu

RĪGA | 2020. gada sākumā starp RFF biedriem ir 32 bērnu un

rīkošanai Zemgales reģions 2019. gadā izcēlās ar starptautisku

jaunatnes klubi, kā arī 7 pieaugušo/amatieru klubi. RFF kolektīvā ietilpst

sieviešu futbola turnīru "Zemgales kauss", VIII Latvijas Jaunatnes

20 cilvēki, no kuriem pieci pārstāv valdi. 2019. gadā RFF sacensībās un

Olimpiādes finālsacensību rīkošanu, "Basta Football" turnīru, kur

pasākumos (kopskaitā virs 30 aktivitātēs) piedalījās ap 500 dažādas

sešos posmos piedalījās 100 komandas un 500 spēlētāji, kā arī

komandas, ap 5000 dažādi spēlētāji un notika ap 2500 spēles.

īpašiem futbola svētkiem Irlavas bērnu namā.

Pasākumu klāstu veidoja turnīri un aktivitātes klasiskajā, telpu,

LATGALE | Pagājušais gads šajā reģionā izcēlās ar starptautisko

pludmales futbolā un minifutbolā bērniem un jauniešiem, skolām,

turnīru "Daugavpils kauss", pulcējot 58 komandas, "Ādas

meitenēm un sievietēm, studentiem, pieaugušajiem, veterāniem, kā arī

Bumbas" sacensībām divās vecuma grupās, Futbola dienas

komercbanku, IT un loģistikas uzņēmumu pārstāvjiem.

pasākumiem ar kopumā vairāk nekā 300 dalībniekiem, kā arī trīs

KURZEME | Jaunatnes sacensību apjoms 2019. gadā noturēts

dienu nometni jaunajiem futbolistie sadarbībā ar BFC "Daugavpils",

iepriekšējā līmenī, līdztekus ieviešot augstākus rīkošanas standartus

kuru vadīja Spānijas augstākās līgas kluba "Granada" sporta

atsevišķās sacensībās. Futbolā 3:3 pērn ieviesta festivālu rīkošana, bet

metodoloģijas direktors Oskars Felipe Laralde.

meitenēm WU-12 un WU-14 grupās ieviests jauns divu dienu turnīrs.

ZIEMEĻAUSTRUMI | Reģionā strauji palielinājies komandu skaits

Reģionā izvērsta aktīva klubu sadarbība ar bērnudārziem, tomēr

jaunatnes čempionātos, kā arī īpaša uzmanība pievērsta tiesnešu

pieaugušo futbola segmentā pēc LFF pieejas maiņas 2019. gadā bijusi

sagatavošanai jaunatnes līmenim. Turpinās meiteņu komandu

sacensību spektra samazināšanās.

veiksmīga attīstīšanās Alūksnē, Gulbenē, Dekšārēs, Madonā un

VIDZEME | Reģionā saglabāta stabilitāte komandu kvantitatīvajos

Kārsavā. Fiksēta liela skatītāju interese par reģiona 2. līgu telpu

rādītājos, kas varētu būt jauns izaicinājums nākotnē. Futbolā 8:8

futbolā, vidēji uz spēli ierodoties vairāk nekā 100 skatītājiem.

pirmoreiz reģionā ieviesta komandu sacenšanās pēc spēka reitinga.

Reģiona lielākais zaudējums ir 2019. gadā nenotikušais veterānu

Reģions lepojas ar Valmieras komandas veiksmīgo startu virslīgā,

čempionāts telpu futbolā.
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TELPU
FUTBOLS

čempionāts kalpoja par būtisku sastāvdaļu šī
vecuma izlases gatavošanās procesam, savās
mājās uzņemot Eiropas čempionāta finālturnīru.
Savukārt skolu kausa izcīņā, kas jūtami
paplašinājusi ģeogrāfiju, otro gadu pēc kārtas

Latvijas Telpu futbola asociācija (LTFA), kas ir
stratēģiskais LFF partneris šī futbola segmenta
sacensību organizēšanā un attīstības veicināšanā,
sev par uzdevumu virza augstu sacensību
organizatorisko līmeni, telpu futbolam Latvijā
sasniedzot profesionāla sporta veida statusu.
Liels ikdienas darba uzsvars tiek likts uz to, lai
telpu futbolā iesaistītu arvien vairāk jaunākās
paaudzes spēlētājus. Tā, piemēram, jaunatnes
čempionāta, kas var lepoties ar sacensību
ģenerālsponsoru "Evelatus", dalībnieku skaits
salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu ir dubultojies,
sasniedzot 44 komandas sešās vecuma grupās.
Vēl 2018./2019. gada sezonas griezumā U-19

dalībnieku skaits ir tuvu 90 - 70 puišu
komandas piecos reģionos un 14 meiteņu
komandas trīs reģionos.
Latvijas telpu futbola virslīgas, 1. līgas un
Latvijas kausa sacensību 2019./2020. gada
sezonā pirms turnīru apturēšanas globālās
situācijas dēļ tika aizvadītas kopumā 172 spēles.
Tuvākās nākotnes kontekstā LTFA starp saviem
mērķiem virza stiprināt telpu futbola skolu
kausa un Universiādes tradīcijas, palielinot
iesaistīto izglītības iestāžu skaitu, kā arī sekmēt
pieaugušo telpu futbola klubu ilgtspēju, attīstot
virslīgas un 1. līgas sacensības.
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Kopējais valsts mēroga
pludmales futbola turnīru
skaits

39
Kopējais komandu skaits
turnīros

7
Kopējais lielo starptautisko
turnīru skaits, kurā strādājuši
Latvijas pludmales futbola
tiesneši Eduards Borisevičs un
Jurijs Ivušins

Latvijas pludmales futbola 2020. gada plāns
04.-05.07.2020 | Latvijas-Igaunijas pludmales futbola čempionāta 1.-2. posms | Pērnava, Igaunija
11.07.2020 | Jūrmalas kausa (Pirmās līgas) 1. posms | Jūrmala, Majori
18.-19.07.2020 | Latvijas-Igaunijas pludmales futbola čempionāta 3.-4. posms | Jūrmala, Majori
25.07.2020 | Jūrmalas kausa (Pirmās līgas) 2. posms | Jūrmala, Majori
01.-02.08.2020 | Latvijas-Igaunijas pludmales futbola čempionāta 5.-6. posms | Pērnava, Igaunija
08.08.2020 | Jūrmalas kausa (Pirmās līgas) 3. posms | Jūrmala, Majori
15.08.2020 | Latvijas-Igaunijas pludmales futbola čempionāta 7. posms | Pērnava, Igaunija
22.08.2020 | Jūrmalas kausa (Pirmās līgas) fināls | Jūrmala, Majori
22.08.2020 | Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa sievietēm | Jūrmala, Majori
23.08.2020 | Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa veterāniem | Jūrmala, Majori
23.08.2020 | Latvijas IT uzņēmumu pludmales futbola kausa izcīņa | Jūrmala, Majori
29.-30.08.2020 | Latvijas pludmales futbola kausa izcīņa | Liepājas pludmale

PLUDMALES
FUTBOLS

Jūrmalas kausā, kas tiek uzskatīts par otro spēcīgāko
turnīru pludmales futbolā valsts mērogā. Tur 10
komandu konkurencē stiprākā bija BFC "Atlas
Ropaži";
Latvijas kausa izcīņā, kas tika aizvadīta piekto gadu
pēc kārtas Liepājas pludmalē un kurā arī otro gadu

Pēdējos gados Latvijas mēroga pludmales futbola

pēc kārtas (šoreiz 11 komandu konkurencē) uzvaras

sacensības un pasākumi notiek biedrību "Football

laurus plūca "Linden City" BSC;

Tournaments Association" (FTA) un "Rīgas Futbola

Latvijas pludmales futbola kausa izcīņā sievietēm,

federācija" (RFF) pārraudzībā.

kur sacensību piektajā turnīrā uzvarēja "Strong"

Tradicionāli arī 2019. gada pludmales futbola sezona

meiteņu komanda;

Latvijā sākās ar ievada semināru pludmales futbola

Latvijas pludmales futbola kausa izcīņā veterāniem

komandu vadītājiem, treneriem un menedžeriem, kā

(35+), kur par pirmajiem uzvarētājiem jaunajās

arī pludmales futbola tiesnešiem un ar sezonas

sacensībās piecu komandu konkurencē kļuvuši

atklāšanas sacensībām - Superkausa izcīņu un tai

"Baltic XL" vecmeistari;

sekojušo Latvijas pludmales futbola sezonas

Latvijas IT uzņēmumu kausa izcīņā pludmales

atklāšanas turnīru. Superkausa izcīņā "Linden City"

futbolā. Tradicionālajā turnīrā IT profesionāļiem

BSC ar 4:0 pārspēja RTU/"Beerhouse No1".

šoreiz četru komandu konkurencē uzvarēja

Pēcāk komandas sacentās:

"Accenture Latvia" vienība.

Latvijas pludmales futbola virslīgas čempionātā, kurā

2020. gada vasaras sezonas plānos papildus jau

otro gadu pēc kārtas (šoreiz piecu komandu

tradicionālajām pludmales futbola sacensībām ir

konkurencē) uzvarēja "Linden City" BSC;

aizvadīt ambiciozu Latvijas-Igaunijas čempionātu
ierastā Latvijas čempionātā vietā.
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Kopējais sporta bāžu
(stadioni, zāles) skaits, kur
2019. gadā uzņemtas izlašu
spēles

67
Kopējais organizēto izlašu
spēļu skaits 2019. gadā

30 512
Kopējais skatītāju skaits
organizētajās izlašu spēlēs
2019. gadā

LATVIJA - ANGLIJA (telpu futbols, Jelgava)
LATVIJA - IZRAĒLA (nacionālās izlases, Rīga)
LATVIJA - SLOVĒNIJA (nacionālās izlases, Rīga)
LATVIJA - TURCIJA (U-19 telpu futbols, Daugavpils)
LATVIJA - TURCIJA (U-19 telpu futbols, Ludza)
LATVIJA - ZVIEDRIJA (sieviešu izlases, Liepāja)
LATVIJA - ZIEMEĻMAĶEDONIJA (nacionālās izlases, Rīga)
LATVIJA - POLIJA (U-21 izlases, Jelgava)

APMEKLĒTĀKĀS IZLAŠU
SPĒLES GADA GRIEZUMĀ
(HRONOLOĢISKI)

LATVIJA - NĪDERLANDE (U-19 izlases, Rīga)
LATVIJA - POLIJA (nacionālās izlases, Rīga)
LATVIJA - AUSTRIJA (nacionālās izlases, Rīga)

1026
5508
4011
735
500
673
5508
350
355
7107
2781

SPĒĻU
ORGANIZĒŠANA

īstenotais VIP pakalpojumu pārdošanas koncepts ļāva
LFF piesaistīt papildu līdzekļus, kas ieguldīti futbola
attīstības projektos. Abonementu un biļešu tirdzniecības
stratēģijā prioritāte tiek dota LFF biedriem un LFF
kontaktu datu bāzes locekļiem jeb "Futbola ģimenei".

Ar Latvijas izlašu spēļu un turnīru rīkošanu Latvijā

U-19 EIROPAS ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ | Latvija

nodarbojas LFF Projektu nodaļa, kuras uzdevumi ir

tika izvēlēta par mājvietu pirmajam Eiropas U-19

organizēt elites futbola un svarīgākos Latvijas mēroga

čempionātam telpu futbolā, kas norisinājās no 8. līdz 14.

pasākumus, nodrošināt nepieciešamo atbalstu izlašu

septembrim "Arēnā Rīga". Piecu dienu garuma

izbraukuma spēlēs, visu LFF, UEFA un FIFA pasākumu

norisinājās 15 spēles ar astoņu komandu dalību. Kopējā

biļešu realizācija un brīvprātīgo kustības vadība.

turnīra apmeklētība bija 8444 cilvēki, bet sacensību

Līdzās 67 izlašu spēlēm LFF 2019. gadā uzņēma

finālu klātienē noraudzījās 2138 cilvēki.

pirmo Eiropas līmeņa finālturnīru vēsturē, rīkojot U-19

Turnīra organizēšanā iesaistījās vairāk nekā 50 cilvēki, 17

telpu futbola čempionātu, organizēja Latvijas kausa

no kuriem ir pilna laika LFF darbinieki, bet spēļu norises

izcīņas finālu, kas Jelgavā pulcēja 1200 skatītājus, kā

laikā uz vietas darbojās 20-22 brīvprātīgie. Tāpat spēlēs

arī rīkoja četrus LFF kongresus (vienu kārtējo un trīs

iesaistījās kopumā 405 īpašās jauniešu programmas

ārkārtas).

dalībnieki, darbojoties kā bumbu padevēji, spēlētāju

Izceļams, ka 2019. gadā UEFA ļoti pozitīvi novērtējusi

pavadoņi, laukuma uzkopēji un karogu nesēji.

visu Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēļu

Turnīra biļešu pārdošanas programma nesa ieņēmumus

organizēšanu Latvijā.

5722 EUR apjomā

Īstenojot 2019. gada biļešu tirdzniecības stratēģiju,
LFF izdevās nopelnīt 130 403 EUR. Tāpat veiksmīgi

Uzsākts darbs pie
vienotas stadionu datu
bāzes izstrādes

Uzsākto
infrastruktūras projektu
kontrole un darbu
izpildes uzraudzība

Sintētiskā seguma laukumu

Plānota semināra
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programma. Šogad darbs
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futbolistu veselības
stāvokļa izvērtēšana
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savstarpējā komunikācija
ar Latvijas virslīgas klubu
medicīnas pārstāvjiem
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laistīšanas sistēmu
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Ekonomikas ministriju un IZM
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prasības klubu medicīnas
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izglītības un dokumentācijas
atbilstību amatam

CITAS
AKTUALITĀTES
INFRASTRUKTŪRA | 2019. gadā Olaines pilsētas
stadiona renovācijas būvniecības 1. kārtas
ietvaros nomainīts mākslīgais futbola segums,
Rīgas 86. vidusskolas sporta laukuma izbūves 1.
kārtas ietvaros uzklāts mākslīgais futbola
segums, īstenota automātiskās laistīšanas
sistēmas izbūve Zemgales Olimpiskā centra
futbola laukumā un Rīgas Daugavgrīvas
vidusskolas futbola laukumā. "Daugavas" stadions
Rīgā pielāgots UEFA 4. kategorijas prasībām.
Klubu licencēšanas procesa ietvaros apsekoti
stadioni, kuros plānots aizvadīt LFF rīkotās
sacensības. Veiktas pārrunas ar Latvijas
pašvaldībām futbola infrastruktūras attīstīšanā.

SPORTA MEDICĪNA | Sadarbībā ar LFF
Izglītības nodaļu 2019. gadā vadītas lekcijas
saistībā ar treneru izglītības programmām
dažādos līmeņos. Īstenota piedalīšanās dažādās
Latvijas Antidopinga biroja organizētajās lekcijās
un semināros.
Sporta medicīnas un pētniecības nodaļas
ikdienu veido arī atbalsta sniegšana ne tikai
Latvijas izlašu kandidātiem, bet sarežģītāku
situāciju gadījumos arī virslīgas klubu
spēlētājiem. Ikdienā tiek uzturēta regulāra
komunikācija ar Latvijas klubu medicīnas
pārstāvjiem.

LFF VALDES DARBS

Svarīgākie LFF valdes pieņemtie lēmumi kopš iepriekšējā kārtējā LFF
kongresa 2019. gada 26. aprīlī.
09.05.2019

10.06.2019

Apstiprināts
Infrastruktūras atbalsta

Notiek būtiskas izmaiņas

programmas nolikums.

LFF valdē, darbu tajā

Programma vēlāk

uzsākot pieciem jauniem

nepiedzīvo pilnvērtīgu

locekļiem

LFF jauno statūtu
projekta tālāka virzība,
jautājumus analizējot
kopīgi ar FIFA un UEFA
ekspertiem

30.09.2019
Ieviestas izmaiņas
federācijā sagatavoto
spēlētāju izmantošanas

darba prioritātes un
veicamo darbu plānu;
turpinās darbs pie jauno

19.08.2019
Veikta LFF MTC "Staicele"
darbības pārskatīšana un
aktualizēti lielākie
problēmjautājumi; atbalstīta

nosacījumos virslīgas

turpmāka akadēmiju

čempionātā no 2020. gada

finansēšanas sistēmas

sezonas (8+3 modelis)

uzturēšana

21.10.2019

22.10.2019

Pēc LFF prezidenta

LFF ģenerālsekretāra amatā

atsaukšanas no amata

apstiprināts E. Pukinsks,

apzināta aktuālā LFF

kuram uzdots vadīt finanšu

finansiālā situācija un

situācijas sakārtošanas

iespējamie scenāriji tās

procesu un statūtu
apstiprināšanas noslēgšanu

stabilizēšanai

Valdes locekļi izvirza

LFF statūtu izstrādes.

īstenošanos.

07.10.2019

24.07.2019

25.11.2019
Apstiprināta klubu sacensību
sistēma 2020.-2023. gadam;
ieviesta sistēma jauno
spēlētāju atbalstam,
izmantojot citu federāciju
sagatavoto spēlētāju
reģistrācijas maksas fondu

09.12.2019

2020

20.01.2020

Atbalsts LFF budžeta projekta

Latvijas nacionālās izlases

Pieņemta nacionālo izlašu

galvena trenera amatā

attīstības stratēģija;

izveidošanā un finanšu pārvaldības
uzlabošanā; atbalsta mehānismu
nodrošināšana LFF biedriem un

apstiprināts Dainis

tiesnešiem "Covid-19" seku

Kazakevičs; sniegta

mazināšanai; LFF MTC "Staicele"
tālākās darbības modeļa izstrāde;

piekrišana ilgtermiņa

atbalsts, gatavojoties vēlēšanu

sadarbības līgumu slēgšanai

kongresam

ar LFV un LTFA

jauno LFF statūtu
projekts tiek virzīts
apstiprināšanai ārkārtas
kongresā

FUTBOLS
LATVIJAS
SIRDĪ

