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Latvijas Sieviešu telpu futbola līgas - 2022. gada sezonas reglaments

Reglamenta piemērojamība: 
● Reglaments nosaka 2022. gada sezonas Latvijas Futbola federācijas Sieviešu

telpu futbola līgas sagatavošanā iesaistīto pušu tiesības, pienākumus un
atbildību, kā arī kārtību, kādā tiek noteikts 2022. gada sezonas Sieviešu telpu
futbola līgas čempions. 

Definīcijas (šī reglamenta izpratnē): 
Sieviešu telpu futbola līga – Augstākā ranga Latvijas čempionāts telpu futbolā
sievietēm; 
Klubs – sporta organizācija (juridiska persona), LFF biedrs vai LFF biedra
kandidāts, kas piedalās  LFF organizētajās telpu futbola sacensībās - Sieviešu
telpu futbola līgā; 
LFF – biedrība “Latvijas Futbola federācija”, LFF ir vienīgā futbola asociācija
Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA un UEFA, un tā ir atbildīga par futbola attīstību
valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta
institūcijās; 
Federācijas sagatavotā spēlētāja – spēlētāja, kura vecumā no 12 līdz 21 gadam
ir bijusi reģistrēta kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3
pilnas sezonas (no pirmās oficiālas spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36
mēnešus; 
Leģionāre – spēlētāja, kura nav Federācijas sagatavotā spēlētāja; 
Pāreja – spēlētājas dokumentāli apstiprināta kluba maiņa; 
Pāreju periods - laika periods no 22. decembra līdz 10. janvārim; 
Nākamais pāreju periods jeb nākamās sezonas pāreju periods – pēc 2022.
gada sezonas Sieviešu telpu futbola līgas čempionāta, bet ne ātrāk par 2022.
gada 1.oktobri (tiks precizēts nākamās sezonas reglamentā); 
Spēles protokols – dokuments, kas ietver visu nepieciešamo informāciju par
spēli (t. sk. komandām, kas piedalās spēlē, tiesnešiem utt.); 
Oficiālās personas – kluba pārstāvji, kuri ir iekļauti komandas pieteikumā uz
attiecīgo sezonu, kā arī kluba amatpersonas; 
Kluba dalības pieteikums – kluba rakstiskais apliecinājums dalībai Sieviešu
telpu futbola līgā.
Kluba vārdiskais pieteikums – saraksts ar spēlētājām, kuras klubs piesaka
dalībai (ne vairāk  kā 17 spēlētājas) un kas ietver spēlētājas, kuras dzimušas
2007. gadā un agrāk; 
Profesionāla spēlētāja – spēlētāja, kurai ir spēkā esošs LFF reģistrēts darba
līgums ar klubu; 
Amatiere – LFF reģistrēta futboliste, kura nav profesionāle; futboliste saglabā
amatieres statusu arī tad, ja viņai saistībā ar gatavošanos vai dalību futbola
sacensībās tiek kompensēti ēdināšanas, transporta, ekipējuma, apdrošināšanas vai
citi izdevumi; 



Amatieru līgums – dokuments, kas definē amatieres un kluba savstarpējas darba
attiecības (amatieres un kluba tiesības un pienākumus); 
Stažēšanās līgums - trīspusējs līgums, kas noslēgts starp diviem klubiem un
spēlētāju (19 gadus vecu vai jaunāku), ja spēlētāja ir jaunāka par 18 gadiem,
līgumu slēdz viņas vecāki, nosakot kārtību, kādā spēlētāja ir tiesīga spēlēt citā
telpu futbola klubā, kas piedalās augstāka ranga telpu futbola sacensībās. 
Klubu atļauja – parakstīta rakstiska vienošanas, kas komandas sastāvā tikai
uz telpu futbola čempionātu ļauj pieteikt spēlētājas, kuras ir  reģistrētās citos
klubos. 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI: 
1.1. Popularizēt Sieviešu telpu futbolu Latvijā. 
1.2. Noskaidrot Latvijas Sieviešu telpu futbola čempiones.
1.3. Noskaidrot Latvijas telpu futbola labākās spēlētājas.

 
2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA: 
2.1. Latvijas Sieviešu telpu futbola līgu (turpmāk – STFL) organizē Latvijas

Futbola federācija (turpmāk - LFF) saskaņā ar šo reglamentu, kā arī
saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu, Drošības reglamentu un Sanitāro
protokolu. 

2.2. Sacensības vada Sieviešu telpu futbola līgas komiteja (turpmāk –
Komiteja), kas sastāv no trīs komitejas locekļiem – Eduards Borisevičs,
Jevgēnijs Gedertsons, Oļesja Maļikova. Strīdīgos jautājumus, kuri nav
minēti šajā reglamentā, risina un gala lēmumu pieņem Komiteja. 

2.3. Spēles organizē LFF. Sacensības notiek pēc sabraukuma principa.
2.4. Reglamenta ievērošana ir obligāta, un to nedrīkst pārkāpt nekādā

gadījumā ne dalībnieki, ne organizatori. 
2.5. STFL norises laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs komandas

ārsts vai treneris.
 

3. NORISES LAIKS UN VIETA: 
3.1. Klubi savas spēles aizvada Komitejas apstiprinātajās sporta zālēs.
3.2. 2022. gada Sieviešu telpu futbola līgas norisinās no 2022. gada

janvāra   līdz 2022. gada martam saskaņā ar Komitejas apstiprināto
spēļu kalendāru (turpmāk – LFF kalendārs). Sieviešu telpu futbola līgas
sākuma un beigu datumi ar Komitejas lēmumu var tikt mainīti atkarībā
no epidemioloģiskās situācijas Latvijas Republikas teritorijā. 

3.2.1. STFL spēlēm ir jānotiek brīvdienās vai atsevišķos gadījumos darba
dienās 3.2.2. punktā noteiktajā gadījumā.

3.2.2. Spēles sākums darba dienās nedrīkst būt pirms plkst. 19.00 un pēc plkst.
22.00, bet brīvdienās spēlēm jāsākas ne ātrāk par plkst. 10.00 un ne vēlāk
par plkst. 21.00. 

3.2.3. Spēles nedrīkst sākties un notikt Latvijas nacionālās sieviešu izlases vai



meiteņu izlašu nometnes laikā.
3.2.4. Katrs gadījums, kad spēle tiek pārtraukta / sākas ar aizkavēšanos /

nenotiek, tiek izskatīts LFF Disciplinārlietu komitejas (turpmāk – DK)
sēdē. Jebkurā gadījumā Mājas klubam, Viesu kluba pārstāvjiem, spēles
tiesnešiem un inspektoram ir jāizdara viss, kas ir viņu spēkos, lai jebkura
problēma tiktu atrisināta un spēle notiktu paredzētajā laikā un termiņos.
Mājas klubam, Viesu klubam, tiesnešiem un inspektoram ir jārēķinās, ka
spēle īpašos un neparedzētos gadījumos var sākties ar līdz 60 (sešdesmit)
minūšu aizkavēšanos, ja tiek nodrošināts atbilstošs spēļu laukums un
apstākļi. Spēles aizkavēšanās gadījums pats par sevi, kā arī kādas puses
atteikšanās aizvadīt spēli ar līdz 60 (sešdesmit) minūšu aizkavēšanos tiek
izskatīts DK sēdē. 

3.3. STFL spēles pārcelšanai ir jābūt nopietnam pamatojumam, ko Komiteja
izskata kā ārkārtēju gadījumu, ko kalendāra saskaņošanas brīdī nevarēja
paredzēt. Izmaiņas ir jāsaskaņo ar Viesu klubu rakstiskā veidā un
obligāti ar kluba atbildīgās oficiālās personas e-pastu un jāinformē
Komiteja ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms kalendārā paredzētās
spēles, nosūtot e-pastu uz jevgenijs.gedertsons@lff.lv
olesja.malikova@lff.lv. 

3.4. Trenera prombūtne nevar būt par iemeslu spēles pārcelšanai. Trenera
asistentam ir jāpilda galvenā trenera funkciju.

4. DALĪBNIEKI: 
4.1. STFL piedalās klubi, kuriem ir jābūt reģistrētiem kā LFF biedriem vai

biedru kandidātiem.
4.2. STFL piedalās spēlētājas, kuras ir dzimušas 2007. gadā un agrāk,

kā arī divas 2008.  gadā dzimušas spēlētājas katrā komandā.
4.3. 2022. gadā STFL čempionātā var piedalīties tikai LFF reģistrētas

spēlētājas, spēlētājas ar stažiera līgumiem vai ar klubu atļaujam
(pielikums nr. 3).

Futbolistes, kuras nav federācijas sagatavotās futbolistes, un kuras nav
oficiāli reģistrētas kādā no LFF klubiem, var piedalīties turnīrā,
noformējot pagaidu reģistrāciju uz turnīra laiku Comet sistēmā. Šāda
spēlētāju reģistrācija netiek atspoguļota attiecīgās spēlētājas oficiālajā
spēlētājas pasē.

4.4. Spēlētājām ir aizliegts pārstāvēt divus klubus vienlaikus un/vai paralēli
piedalīties nacionālajā telpu futbola čempionātā citā valstī. Spēlētājām,
kuras ir pieteiktas “Ziemas kauss sievietēm,” ir jāievero 24 stundu
starpība  starp  spēlēm (pirmās  spēles  beigas  –  otrās  spēles  sākums)
vai 24   stundu   ietvaros  jāievēro  90  nospēlēto minūšu  kopsumma  abās
spēlēs, neieskaitot kompensācijas laiku.

4.5.     Sacensību laikā var tikt veikta tā fotografēšana un/vai filmēšana.
Uzņemtie  materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF
mājaslapā un  sociālajos tīklos vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs
sacensību  dalībnieks - futbola klubs - piesakoties sacensībām, apliecina,
ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku, oficiālu personu
piekrišanupersonas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot LFF,
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pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu. 

 
5. PIETEIKŠANĀS: 
5.1. Kluba dalības pieteikumi jāiesniedz LFF  7 darba dienas pēc reglamenta

apstiprināšanas un nosūtīšanas klubiem elektroniski sūtot uz
jevgenijs.gedertsons@lff.lv un olesja.malikova@lff.lv (pielikums nr.1).

5.2.  Kluba vārdiskais pieteikums ar spēlētāju un oficiālo personu sarakstu  ir
jāiesniedz LFF līdz 13. janvārim (pielikums nr. 2), kā arī
rakstisku apstiprinājumu, 1) ka kluba spēlētāji regulāri iziet medicīnisko
apskati 2) ka spēlētājām un oficiālām personām ir tiesības piedalīties
sacensībās atbilstoši aktuāliem epidemioloģiskās situācijas regulējumiem
Latvijas Republikas teritorijā un LFF Sanitārā protokola prasībām
(pielikums nr. 4). Dokumenti elektroniski jāsūta uz
jevgenijs.gedertsons@lff.lv un olesja.malikova@lff.lv

5.2.1. Spēlētājām ir jābūt reģistrētām ar elektroniskās sistēmas
www.comet.lff.lv palīdzību. Spēlētāju reģistrācijai nepieciešami šādi
dokumenti: 

● spēlētāju reģistrācijas veidlapa no www.comet.lff.lv  ar parakstiem; 
● katras spēlētājas personu apliecinoša dokumenta kopija, ja tā nav

sistēmā vai tā vairs nav aktuāla (piemēram, beidzas derīguma termiņš); 
● katras spēlētājas aktuālā portretfoto (ne vecāka par trim gadiem), ja tā

nav sistēmā; Daļēja vai nepareiza spēlētāju reģistrācija netiek
akceptēta. 

5.2.2. Oficiālām personām ir jābūt reģistrētām ar elektroniskās sistēmas
www.comet.lff.lv palīdzību. Oficiālo personu reģistrācijai nepieciešami
šādi dokumenti: 

● katras oficiālās personu apliecinoša dokumenta kopija, ja tā nav
sistēmā, vai tā vairs nav aktuāla (piemēram, beidzas derīguma termiņš); 

● katras oficiālās personas portretfoto ne vecāka par trīs gadiem, ja tā nav
sistēmā. Daļēja vai nepareiza oficiālās personas reģistrācija netiek
akceptēta. 

5.3.  Kluba oficiālās personas un spēlētājas, piesakoties sacensībām, apliecina,
ka neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība)
izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā organizatoru rīkoto
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. 

5.4.  Spēlētājas un oficiālās personas var atsaukt no dalības STFL jebkurā brīdī,
nosūtot informāciju uz LFF e-pastu jevgenijs.gedertsons@lff.lv un
olesja.malikova@lff.lv. 

5.5.  Kluba pieteikuma formā ir norādīts (gan pie oficiālajām personām, gan pie
spēlētājiem), ja komandā ir spēlējošs treneris (vai cita spēlējoša oficiālā
persona). Nosūtot uz LFF e-pastu jevgenijs.gedertsons@lff.lv
olesja.malikova@lff.lv vismaz 7 (septiņas) dienas pirms spēles, ir
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jāinformē, norādot amatu, ja spēlētāja sezonas gaitā tiek pieteikta papildus
kā kluba oficiāla persona. 
5.5.1. Spēles protokolā spēlētāja nevar būt iekļauta pie oficiālajām

personām.  
5.6.  Maksimālais spēlētāju skaits kluba pieteikumā ir 17 spēlētājas.

 Vismaz 50% no pieteikuma jābūt Federācijas sagatavotām spēlētājām.
5.7.  Maksimālais oficiālo personu skaits kluba pieteikumā ir 6. Pieteikumā var

iekļaut tikai tās oficiālās personas, par kurām nav diskvalifikācijas (uz trīs
mēnešiem vai ilgākas) jebkurās LFF rīkotajās aktivitātēs (sacensībās un
pasākumos). 

5.8.  STFL kluba trenerim ir jābūt vismaz C-LFF trenera derīgai  licencei.
5.9.  Spēles protokolā pieteikto spēlētāju skaits nedrīkst pārsniegt 14

(četrpadsmit), savukārt maksimālais oficiālo personu skaits uz spēli nedrīkst
pārsniegt 6 (sešas). 

5.10.  Spēlētāju pārejas un papildus pieteikumi ir atļauti tikai pāreju periodu
laikā. Katra pāreju perioda laikā katram spēlētājam ir atļauta tikai viena ‘
pāreja.  

5.11.  Pāreju periods sākas 2021. gada 22. decembrī un noslēdzas 2022. gada
10. janvārī. 

5.12.  Gadījumā, ja klubam sezonas laikā parādās nenokārtotas saistības pret
LFF, tad kluba pieteikuma papildinājums un citas izmaiņas netiek
pieņemtas. 

5.13.  STFL kluba komandas nosaukumam ir jāatbilst Latvijas valsts
normatīvajiem aktiem un pieņemtajām ētikas normām. Atbilstību minētām
prasībām izskata un lēmumu pieņem Komiteja. 

5.14.  Par spēlētāju un kluba oficiālo personu veselības stāvokli, vakcināciju un
regulāru testēšanu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai atbilstoši
LFF Sanitārā protokola prasībām ir atbildīgs katrs klubs atsevišķi.  

6. NORISES KĀRTĪBA: 
6.1. STFL norisinās divos posmos. 

6.1.1. Pirmais posms: pamatturnīrs. 
Klubi izspēlē viena riņķa pamatturnīru, sadalot savā starpā vietas turnīra
tabulā. STFL turnīrā klubu vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu
summas. Par uzvaru – 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu –
0 punktu. 
6.1.2. Gadījumā, ja čempionātā divām vai vairāk komandām ir vienāds
iegūto punktu skaits, vietas tiek sadalītas pēc šādiem kritērijiem (pēc
svarīguma, sākot ar svarīgāko): 
● pēc savstarpējo spēļu rezultātiem (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto

vārtu attiecība, gūto vārtu skaits), 
● pēc labākas gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs, 
● pēc lielāka gūto vārtu skaita visās spēlēs, 
● pēc lielāka uzvaru skaita visās spēlēs, 



● pēc labāka godīguma principa („Fair Play”) rādītāja – dzeltenā kartīte
tiek pielīdzināta 1 soda punktam, sarkanā kartīte – 2 soda punktiem (ja
tā tika parādīta par divām nopelnītām dzeltenajām kartītēm 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). 

6.1.3. 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. 

6.1.4. Otrais posms: izslēgšanas spēles („play-off”). 
8 (astoņi) čempionāta labākie (1.-8.vieta) klubi turpina cīņu izslēgšanas
spēļu („play- off”) turnīrā. „Play-off” turnīra uzvarētājs kļūst par čempionu
Sieviešu telpu futbola līgā. Visu izslēgšanas spēļu pamatlaika neizšķirta
gadījumā tiek spēlēts papildlaiks (5 min “tīrais laiks”). Ja pēc papildlaika
rezultāts ir neizšķirts, uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles 6 metru sitieniem
(pieci sitieni katram klubam). 
Izslēgšanas spēles („play-off”) sākas ar ¼ fināla spēlēm, kur tiekas 1.vietas
ieguvējs ar 8.vietas ieguvēju, 2. ar 7., 3. ar 6. un 4. ar 5., veidojot četrus
pārus un spēlējot sākumā pie čempionāta stiprākās komandas, tad pie
vājākās, tad atkal, ja ir nepieciešams, pie stiprākās. Par pāra uzvarētāju kļūst
klubs, kas pirmais izcīna divas uzvaras. 
6.1.5. Izslēgšanas turnīra ½ fināla spēles notiek sekojoši: ¼ fināla pāru

uzvarētāju vidū stiprākais klubs, kas ieņēma augstāku vietu
pamatturnīra kopvērtējumā, tiekas ar ¼ fināla pāru uzvarētāju vidū

vājāko klubu, kas ieņēma zemāku vietu pamatturnīra kopvērtējumā, bet
2.  stiprākais klubs – ar 3. stiprāko klubu.

6.1.6. Fināls sastāv no vienas spēles, bet trešās vietas ieguvējs ir klubs, kas
izcīna uzvaru spēlē par trešo vietu. 

6.1.7. Nepieciešamības gadījumā izspēles sistēma var tikt mainīta ar
Komitejas lēmumu. Tas ir atkarīgs no pieteikto komandu skaita turnīrā.

6.2. Spēles ilgums – 2 (divi) puslaiki pa 20 (divdesmit) minūtēm „netīrā” spēles
laika, no kuriem katrā puslaikā pēdējās 2 (divas) minūtes skaita „tīro” spēles
laiku.  Pārtraukums starp puslaikiem – ne vairāk kā 10 (desmit) minūtes.

6.2. Sabraukumā ietvaros vienai komandai var notikt ne vairāk kā 2( divas)
spēles dienā.

6.3. Spēles protokols ar elektroniskās sistēmas www.comet.lff.lv palīdzību
jāiesniedz un jāapstiprina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pirms spēles
sākuma. 

6.4. Kluba trenerim, oficiālajai personai vai kapteinei (trenera vai treneru
prombūtnes laikā), atrodoties tehniskajā zonā, vienu reizi puslaikā ir tiesības
pieprasīt 1 minūtes pārtraukumu (“TimeOut”), savlaicīgi “TimeOut” lapu
iesniedzot laika tiesnesim-informatoram. 

6.5. Kluba spēlētāji un oficiālās personas, kuras ir atzīmētas spēles protokolā,
spēles laikā nedrīkst zālē atrasties citur, kā tikai spēles laukuma vai
tehniskās zonas robežās. Ja tie atrodas zālē, bet ne spēles laukuma vai
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tehniskās zonas robežās, klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro
reglamentu. Klubs arī tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu, ja
kluba spēlētāja vai oficiālā persona neatstāj laukumu vai zāli uzreiz pēc
noraidījuma vai arī atgriežas un atrodas zālē (t. sk. tribīnēs) pēc noraidījuma
saņemšanas. Pārkāpumam ir jābūt fiksētam protokolā. 

6.6. Klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu, ja kluba spēlētājas un
oficiālās personas, atrodoties tehniskajā zonā, apzināti to atstāj, lai izrādītu
neapmierinātību, nepiekrišanu spēles oficiālajai personai un/vai rīkotos
provokatīvā vai uzbudinošā manierē. Pārkāpumam ir jābūt fiksētam
protokolā. 

6.7. Klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu, ja kluba spēlētāji un
oficiālās personas spēles pārtraukumos vai pēc spēles bez tiesneša vai
inspektora ielūguma ienāk tiesnešu ģērbtuvē. Pārkāpumam ir jābūt fiksētam
protokolā. 

6.8. Klubam ir jānodrošina, lai uz katras spēles sākumu (fiziski un protokolā)
būtu vismaz 9 spēlētājas. Ja spēlētāju skaits ir mazāks par 9, klubs tiek
sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu. 

6.9. Klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu par nepareizu
protokola aizpildīšanu, ja tajā ir iekļautas spēlētājas un oficiālās personas,
kuras nav bijuši tehniskajā zonā. Pārkāpumam ir jābūt fiksētam protokolā.

6.10. Klubs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro reglamentu par nepareizu
protokola aizpildīšanu, ja spēles starta piecinieks reāli ir cits, nekā norādīts
protokolā. Pārkāpumam ir jābūt fiksētam protokolā. 

6.11. Ja STFL čempionāts tiek vienreiz vai vairākas reizes pārtraukts
neparedzamu iemeslu dēļ (force majeure) un nevar tikt atsākts kopsummā
trīs mēnešu laikā, tad: 

6.12. ja ir nospēlēta vairāk nekā puse pamatturnīra, tad tiek apstiprināts tāds
vietu sadalījums, kāds ir čempionāta pārtraukšanas brīdī; 

6.13. ja ir uzsāktas izslēgšanas spēles, vietu sadalījums tiek noteikts pēc
izslēgšanas spēlēs palikušo komandu vietas pamatturnīra noslēgumā. 

 
7. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPS: 

7.1. STFL klubu spēlētājām ir jābūt krāsu ziņā vienādās getrās, šortos un
vienādos formas kreklos ar atšķirīgiem numuriem. Katrai spēlētājai katrā
spēlē obligāti jābūt kājsargiem. 
Katram klubam ir jābūt 2 (diviem) pilnīgi atšķirīgu krāsu spēles formu
komplektiem, kā arī no spēles kreklu krāsas pilnīgi atšķirīgām krāsu ziņā
vienādām maiņas vestēm rezerves spēlētājām. 

Spēlei pieteikto vārtsardžu formas krāsām obligāti jābūt vienādām. Piektajai
laukuma spēlētājai, kura iznāk laukumā, nomainot vārtsardzi, 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  numuriem jābūt gaišā krāsā un
otrādi.  Formas kreklos bez numuriem STFL 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. STFL formas maiņas secība, ja sakrīt abu klubu formas tērpu krāsas
(attiecas    uz formas krekliem un getrām; šorti nav obligāti jāmaina, ja tie
sakrīt): 

7.2.1. laukuma saimnieku klubs nosaka savas laukuma spēlētāju formas
tērpu krāsas, 

7.2.2. viesu klubs izvēlas atšķirīgu formas tērpu krāsu sava kluba
laukuma spēlētājiem, 

7.2.3. laukuma saimnieki nosaka savas vārtsarga formas tērpa krāsas, 
7.2.4. viesi izvēlas atšķirīgu formas tērpa krāsu savam vārtsargam, 
7.2.5. spēles tiesneši apstiprina abu klubu izvēlētās laukuma spēlētāju un

vārtsargu formas tērpu krāsas un izvēlas atbilstošas tiesnešu formas
tērpu krāsas. 

7.3. Līdz 2022. gada 13. janvārim klubiem ir jāiesniedz LFF (elektroniskā
veidā uz e-pastu jevgenijs.gedertsons@lff.lv olesja.malikova@lff.lv) savas
formas bildes: 
● 1 bilde ar mājas formas kreklu, šortiem un getrām; 
● 1 bilde ar izbraukuma formas kreklu, šortiem un getrām. 

8. KLUBU FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS: 
8.1. STFL norisinās uz pašfinansēšanās principa. Komandas sedz transporta

izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar savas komandas papildus štata vienības
nodrošināšanu ( piemēram ārsts ) spēlēs laikā.

9. TIESNEŠI: 
9.1. Visas spēles apkalpo LFF Tiesnešu nodaļas apstiprinātie tiesneši un

inspektori. LFF telpu futbola tiesnešu un inspektoru apmācību un fizisko
un teorētisko pārbaudījumu veic LFF Tiesnešu nodaļa. 

9.2. Tiesnešu un inspektoru nozīmēšanu uz spēlēm, kā arī STFL tiesāšanas
vērtēšanu veic LFF Tiesnešu nodaļa. 

9.3. STFL spēles apkalpo trīs tiesneši, kā arī pēc nepieciešamības spēles
inspektors un laika tiesnesis - informators (kurš strādā ar spēles rezultāta

tablo un sniedz skatītājiem informāciju par spēles gaitu). 
9.4. Klubu lūgumus par tiesnešu un inspektoru maiņu vai nenozīmēšanu

LFF  Tiesnešu nodaļa nepieņem. 
9.5. STFL spēles notiek pēc aktuālajiem (FIFA) telpu futbola noteikumiem. 
9.6. LFF Tiesnešu nodaļa pirms sezonas spēlēm organizē  semināru klubu

pārstāvjiem par aktuālajiem telpu futbola noteikumiem. 

 10. PROTESTI: 

10.1. Rakstisks protests, adresēts DK, 24 stundu laikā (ja nākamā diena
(dienas)ir oficiāla brīvdiena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta uz e-pastu
olesja.malikova@lff.lv. Iespējamos protesta iesniegšanas iemeslus un
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maksu par protesta iesniegšanu nosaka Disciplinārais reglaments. Protests
jāparaksta kluba paraksttiesīgai vai pilnvarotai personai. Protestu
iesniedzot, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā summa, kas ir norādīta
Disciplinārajā reglamentā. Maksājumu apliecinošs dokuments ir jāiesniedz
kopā ar protestu. Ja DK protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta
protesta iesniedzējam

 
11. APBALVOŠANA: 

11.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotās vietas, LFF apbalvo ar attiecīgas
pakāpes kausiem un medaļām (20 medaļas), kā arī tiek apbalvoti spēlētāji,
oficiālās  personas un klubi dažādās kategorijās.

12. MEDICĪNA: 
12.1. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas

somai.
12.2. Organizatori spēļu laikā nodrošina medicīnisko personālu pirmās

medicīniskās palīdzības sniegšanai.
12.3. Nopietnas traumas gadījumos jānodrošina ātrās medicīniskās palīdzības

pieejamība (tel. 113)



Pielikums Nr. 1

2022. gada Latvijas Sieviešu telpu futbolā līgas

DALĪBAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

Ar šo piesakās Latvijas Futbola

federācijas rīkotajai 2022. gada Latvijas Sieviešu telpu futbola līgai.



Pielikums Nr. 2 (1. lpp.)

LATVIJAS SIEVIEŠU TELPU FUTBOLA LĪGA
- 2022 -

KLUBA NOSAUKUMS

KOMANDAS NOSAUKUMS  

Amats Vārds Uzvārds Telefons mob: Trenera
kategorija

Treneris     
Treneris     
Treneris     
Medpersonāls     
Menedžeris     
Kluba vadītājs     

E-pasta adrese:  

Kluba vadītājs:  paraksts Pieņemts





Pielikums Nr. 2 (2. lpp.)

KOMANDAS SASTĀVS
Nr. Licences Stažiera VĀRDS UZVĀRDS Dzimšanas dati

d.m.g.Nr. kartes Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



Pielikums Nr. 3

2022. gada Latvijas Sieviešu telpu futbolā līgas

ATĻAUJA SPĒLĒT CITĀ KLUBĀ

Ar šo __________________ atļauj spēlētājai

ar licences nr. piedalīties 2022. gada Latvijas Sieviešu telpu

futbola līgā komandas sastāvā.



Pielikums Nr. 4

Latvijas Futbola federācijai

IESNIEGUMS

apliecinu, ka

komandas pieteiktie spēlētāji ir izgājuši veselības pārbaudi saskaņā ar MK noteikumiem nr. 594

un to veselības stāvoklis atļauj piedalīties LFF Sieviešu telpu futbola līgas spēlēs. Klubs apņemas

veikt veselības pārbaudi arī papildus pieteiktiem spēlētājiem, kas pievienojas komandai sezonas

vidū. Kā arī apliecinu, ka spēlētājiem un oficiālām personām ir tiesības piedalīties sacensībās

atbilstoši aktuāliem epidemioloģiskās situācijas regulējumiem Latvijas Republikas teritorijā .

Datums: Kluba pārstāvja paraksts:__________________


