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2021. gada Latvijas atklātā Veterānu čempionāta futbolā 

reglaments 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

1.1. Popularizēt veterānu futbolu Latvijas Republikas teritorijā. 

1.2. Noskaidrot 2021. gada Latvijas atklātā Veterānu čempionāta uzvarētājus. 

 

2. SACENSĪBU VADĪBA 

2.1.  Sacensības organizē Latvijas Futbola federācija. 

2.2.  Tās vada turnīra galvenais tiesnesis sadarbībā ar LFF Sacensību nodaļu. 

2.3. Kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos - Vladimirs Direktorenko (mob.: 

20383016). 

 

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

 

Spēles notiek čempionāta dalībnieku stadionos saskaņā ar apstiprināto spēļu kalendāru.  

 

4. DALĪBNIEKI 

 

Turnīrā var piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši ne vēlāk kā 1981. gadā. 

 

5. PIETEIKUMI 

5.1.    Pieteikumus komandas iesniedz vismaz 5 dienas pirms katra posma (turnīra) 

sākuma. 

5.2.    Turnīra laikā spēlētājiem ir jābūt pieejamiem personību apliecinošiem 

dokumentiem. 

5.3.   Spēlētājs čempionāta laikā var pārstāvēt ne vairāk kā divas komandas. 

5.4.   Maksimālais spēlētāju skaits čempionāta pieteikumā ir 25.  

5.5.   Čempionāta laikā var tikt pieteikti papildus spēlētāji, ievērojot p.5.4. minēto 

maksimālo spēlētāju skaitu.  

 

6. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Čempionāts tiek aizvadīts atsevišķos turnīros dažādās pilsētās. 

6.2. Katrā komandā uz laukuma ir 8 spēlētāji. 

6.3. Spēles ilgums ir 2 puslaiki pa 15 minūtēm katrs. 

6.4. Gadījumā, ja kādam no p.6.1. minētajiem turnīriem piesakās ievērojams komandu 

skaits, p.6.3. minētais spēles laiks var tikt samazināts līdz 2 puslaikiem pa 10 

minūtēm katrs. 

6.5. Komandai, kas organizē turnīru, spēļu laikā ir jānodrošina ārsta klātbūtne. 

6.6. Komanda var piedalīties jebkurā no turnīriem, informējot par to sacensību 

organizatorus vismaz 10 dienas pirms turnīra sākuma. Pēc visu turnīru 

rezultātiem tiek apkopota čempionāta turnīra tabula. 

6.7. Katra turnīra izspēlēšanas kartība tiek noteikta pirms turnīra sākuma, ņemot vērā 

komandu skaitu. Katrā turnīrā ieņemtās vietas dod sekojošu punktu skaitu: Par 1. 

vietu – 10 p., 2. vietu – 9 p., 3. vietu – 8 p., 4. vietu-7 p., 5 vietu-6 p., 6. vietu-5 

p., 7. vietu – 4 p.; 8. vietu-3 p.; 9. vietu-2 p., 10 – 13. vietu – 1 punkts. 



6.8. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu 

ieņem komanda, kura ir ieņēmusi augstāku vietu kādā no čempionāta posmiem. 

6.9. Spēlētājs, kurš ir noraidīts no laukuma, izlaiž komandas nākamo spēli. 

6.10. Gadījumā, ja turnīram piesakās 8 vai 10 komandas, komandas tiek sadalītas divās 

vienlīdzīgās grupās, atbilstoši vietai turnīra tabulā. Savukārt gadījumā, ja piesakās 

komandas ar nepāra skaitli (piemēram, 9 vai 11), tad pēdējā vietā esošā komanda 

tiek iedalīta 2.grupā. Pirmajā posmā grupas tiek sadalītas, pamatojoties uz 

iepriekšējā čempionāta kopvērtējumu. 

 

7. TIESNEŠI 

 

Tiesnešus uz spēlēm nozīmē LFF Sacensību nodaļa. 

 

8. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

8.1.   LFF kompensē čempionāta dalībniekiem ceļa uzdevumus ne vairāk kā 450 EUR 

apmērā. Pārējos izdevumus sedz turnīra dalībnieki un katra turnīra organizatori. 

Ceļa izdevumi tiek kompensēti tikai turnīra dalībniekiem no Latvijas Republikas. 

8.2. Uz p.8.1. paredzēto finansējumu var pretendēt tikai tās komandas, kuras ir 

piedalījušās vismaz 50% no visiem 2021.gada čempionāta kalendārā iekļautajiem 

turnīriem. 

8.3. Gadījumā, ja kāda no komandām atsakās no dalības kādā no turnīriem vēlāk nekā 

vismaz 3 darba dienas pirms attiecīgā turnīra, finansējums, kurš ir paredzēts saskaņā 

ar p.8.1., tiek samazināts par vienu turnīru. 

8.4.   Tiesnešu apmaksu veic LFF. 

 

9. APBALVOŠANA 

9.1.   Uzvarētāju komandas (1-3. vieta) LFF apbalvo ar kausu un medaļām; 

9.2.   Sezonas beigās katra komanda (1.-8.vieta) nosaka čempionāta labāko spēlētāju 

savā komandā un tiek izveidota čempionāta simboliskā izlase. 


