2022. GADA LATVIJAS MEITEŅU FUTBOLA ČEMPIONĀTA
REGLAMENTS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2022. gada Latvijas čempiones sekojošās vecuma grupās:
1.1.1. 2006./2009. gadā dzimušās (U-16, futbols 11:11);
1.1.2. 2008./2009. gadā dzimušās (U-14, futbols 8:8);
1.1.3. 2010./2011. gadā dzimušās (U-12, futbols 6:6);
1.1.4. 2012./2014. gadā dzimušās (U-10, futbols 6:6).
1.2. Paaugstināt Latvijas meiteņu komandu un spēlētāju meistarību.
1.3. Latvijas meiteņu futbola čempionāts tiek rīkots ar mērķi popularizēt meiteņu futbolu Latvijā.
2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
2.1. Sacensības organizē un vada LFF Futbola attīstības departaments sadarbībā ar LFF reģionālo
nodibinājumu vadītājiem saskaņā ar šo reglamentu un sekojošiem LFF dokumentiem:
2.1.1. LFF Reglaments par spēlētāju statusu un pārejām;
2.1.2. Disciplinārais Reglaments;
2.1.3. Drošības reglaments;
2.1.4. LFF organizēto sacensību sanitārais protokols.
2.2. LFF reģionālo nodibinājumu vadītāji ir atbildīgi par sabraukuma organizēšanu un
koordinēšanu savā reģionā saskaņā ar LFF Futbola attīstības departamenta rekomendācijām un
prasībām.
2.3. U16 vecuma grupā par mājas spēļu organizēšanu ir atbildīga mājinieku komanda.
2.4. Latvijas meiteņu futbola čempionāta norises laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs
komandas ārsts vai treneris.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības katrā vecuma grupā norisinās no 2022. gada aprīļa līdz septembrim pēc
sabraukuma principa (U14, U12, U10 vecuma grupā) vai mājas-izbraukuma spēļu principa (U16
vecuma grupā) saskaņā ar sastādīto kalendāru.
3.2. Spēļu vietas, laiki un datumi tiek paziņoti papildus.
3.3. Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola
laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

4. DALĪBNIEKI
4.1. 2022. gada Latvijas meiteņu futbola čempionātā var piedalīties klubi–LFF biedri, biedru
kandidāti un LFF reģionālo nodibinājumu komandas.
4.2. Latvijas meiteņu futbola čempionātā var piedalīties tikai LFF reģistrētas spēlētājas vai
spēlētājas ar stažiera kartēm.
4.3. Sacensības notiek 4 vecuma grupās meitenēm:
1) 2006./2009. gadā dzimušās (U-16); *
2) 2008./2009. gadā dzimušās (U-14); **
3) 2010./2011. gadā dzimušās (U-12); ***
4) 2012./2014. gadā dzimušās (U-10).
* - nedrīkst pieteikt 2010. g.dz. un jaunākas spēlētājas.
** - 2008./2009. gadā dzimušām var pieteikt trīs 2010. gadā dzimušas spēlētājas.
*** - 2010./2011. gadā dzimušām var pieteikt divas 2012. gadā dzimušas spēlētājas.
4.4. Spēlētājas var spēlēt tikai vienā komandā attiecīgajā vecuma grupā.
4.5. Spēlētājai tekošā nedēļā ir atļauts piedalīties ne vairāk kā divās spēļu dienās.
4.6. Galīgo meiteņu komandu sastāvu un grupu sadalījumu apstiprina LFF Futbola attīstības
departaments.
4.7. Klubi, kuri piedalās Latvijas meiteņu futbola čempionātā, ir atbildīgi par LFF apstiprināto
Reglamentu prasību precīzu izpildi.
5. SPĒLĒTĀJU FORMAS TĒRPS
5.1. Latvijas meiteņu futbola čempionāta komandu spēlētājām obligāti jābūt futbola apaviem,
vienādas krāsas getrām, šortiem un formas krekliem ar numuriem. Visām spēlētājām jābūt
kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētāja pie sacensībām netiek pielaista.
5.2. Spēlei pirmie formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks” vai tā komanda, kura nomināli
skaitās kā “laukuma saimnieks”. Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas
treniņvestītēs.

5.3. Aukstos laika apstākļos (pazemināta temperatūra, lietus, stipras vēja brāzmas) atļauts zem
formas vilkt atšķirīgas, visiem komandas spēlētājiem vienādas krāsas termoveļu.
6. PIETEIKUMI
6.1. Komandas pieteikums elektroniskā un drukātā veidā ir jāiesniedz LFF Futbola attīstības
departamentā, nosūtot uz e-pasta adresi jevgenijs.gedertsons@lff.lv.
6.2. Iepriekšējie pieteikumi ar kluba vadītāja parakstu ir jāiesniedz LFF Futbola attīstības
departamentā līdz 18. aprīlim (skat. Pielikums Nr. 1).
6.3. Pirms vārdiskā pieteikuma iesniegšanas jānoformē spēlētāju licences/stažiera kartes.
6.4. Vārdiskais pieteikums ar kluba vadītāja un ārsta vai par veselību atbildīgās personas
parakstiem ir jāiesniedz LFF Futbola attīstības departamentā U16 vecuma grupai līdz 30.aprīlim
un U14, U12, U10 vecuma grupām līdz 15. maijam.
6.5. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz drukātā un elektroniskā veidā pēc izstrādāta parauga (skat.
Pielikums Nr. 2) noteiktajā laikā. Vienlaikus ar vārdisko pieteikumu jāiesniedz arī rakstisks
apliecinājums, ka pieteiktās spēlētājas ir izgājušas veselības pārbaudi (skat. Pielikums Nr. 3)
6.6. LFF Futbola attīstības departaments ir tiesīgs nepieņemt pieteikumus pēc reglamentā noteiktā
termiņa.
6.7. Vārdiskais pieteikums ir jānosūta elektroniskā veidā kopā ar šādiem dokumentiem:
- kluba emblēma (logo) elektroniskā veidā (e-pasts: jevgenijs.gedertsons@lff.lv);
- trenera licences kopija (vismaz “C” kategorija).
6.8. Meiteņu futbola čempionātā veikt spēlētāju pārejas var līdz 30. aprīlim. Savukārt pāreju logā
papildus pieteikt spēlētājas var no 16. jūnija līdz 15. jūlijam.
6.9. Spēlētājas, kuras iepriekš nav bijušas licencētas, var pieteikt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 3
darba dienas pirms plānotā sabraukuma vai spēles.
6.10. Sacensību laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt
izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājaslapā vai tās partneru sociālajos tīklos.

Katrs

sacensību dalībnieks (futbola klubs), piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto
spēlētāju/spēlētāju vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas
Futbola federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu.

7. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Sacensības U14-U10 vecuma grupās tiek sarīkotas pēc sabraukuma principa. Spēļu vieta, laiki
un datumi tiek paziņoti papildus.
U16 vecuma grupā komandas aizvadīs mājas un izbraukuma spēles.
7.2. Spēles var notikt tikai uz kvalitatīvi sagatavotiem, t.sk. jaunās paaudzes sintētiskajiem futbola
laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.

7.3. Katrā vecuma grupā izspēles sistēma tiek apstiprināta pēc pieteikumu skaita. Komandas
izspēlē vienu/divus apļus, pēc kuru rezultātiem tiek noteikti godalgoto vietu ieguvēji.
Nepieciešamības gadījumā LFF Futbola attīstības departaments patur tiesības veikt izmaiņas
izspēles sistēmā (piemēram, izslēgšanas spēles).
7.4. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar sekojošām izmaiņām:
Vecuma
grupa

Spēlētāju Spēlētāju
Soda laukuma
Spēles
Laukuma izmērs
Vārtu izmērs
Bumbas
skaits
skaits
izmērs
laiks
Aizmugure
(metros)
(metros)
izmērs
protokolā laukumā
(metros)
(minūtes)
2x40*

5

fiksē

10x20

7,32x2,44
5x2

2x15*

4

nefiksē

40-45x30-35

8x15

5x2

2x12*

4

nefiksē

40-45x30-35

8x15

3x2

2x8*

3

nefiksē

U-16
U-14

20
17

11
8

90-120x45-90

16,5x40,3

60-65x40-45

U-12

15

6

U-10

15

6

* Spēles laiks var tikt mainīts saistībā ar infrastruktūras pieejamību un komandu skaitu turnīrā.
7.5. Spēlētāju maiņu skaits spēles laikā ir neierobežots. Ir atļautas atpakaļmaiņas.
7.6. Vārtsargs no vārtiem bumbu ievada ar kājām, spēlētāji no iemetiena bumbu ievada ar rokām.
7.7. U-14, U-12 un U-10 vecuma grupās soda sitiens par pārkāpumiem soda laukumā tiek realizēts
no 8 metriem. U16 vecuma grupā no 11 metriem.
7.8. Tiešo un netiešo brīvsitienu izpildes (bumbas ievadīšana spēlē) laikā bumbu nekontrolējošās
komandas spēlētājām ir jāatkāpjas:
- 9 metru distancē no bumbas U16 vecuma grupā;
- 7 metru distancē no bumbas U-14 vecuma grupā;
- 5 metru distancē no bumbas U-12 un U-10 vecuma grupās.
7.9. Spēlētāja, kura spēles laika saņēmusi sarkano kartīti, tiek noraidīta līdz spēles beigām, bet
komanda spēlē atlikušo spēles laiku mazākumā. Noraidītajai spēlētājai jāizlaiž nākamā spēle arī
izslēgšanas spēļu gadījumā. U16 vecuma grupā par rupjākiem pārkāpumiem lieta tiks virzīta
Disciplinārajā komitejā.
7.10. Uz katru kalendāro spēli protokolā jābūt:
- futbolā 11:11 (minimums 7 spēlētājām);
- futbolā 8:8 (minimums 7 spēlētājām);
- futbolā 6:6 (minimums 5 spēlētājām).
Pretējā gadījumā komanda var tikt nepielaista pie spēlēm.
7.11. Ja komandas sastāvā ir spēlējusi vai iekļauta protokolā vecāka spēlētāja, tad komanda bez
brīdinājuma tiek diskvalificēta.
7.12. Ja komandas sastāvā ir spēlējusi nepieteikta vai citas komandas spēlētāja, kura nav iekļauta
vārdiskajā pieteikumā, tad komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5, izteikts brīdinājums

un tiek piešķirts naudas sods saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu. Pēc atkārtota gadījuma
komanda tiek diskvalificēta.
7.13. Ja komandas sastāvā ir spēlējušas vai iekļautas protokolā vairāk par atļauto skaitu jaunākas
spēlētājas, tad komandai tiek izteikts pirmais brīdinājums. Pēc otrā brīdinājuma komanda tiek
diskvalificēta.
7.14. Ir jābūt nopietnam pamatojumam, lai komanda varētu nepiedalīties sabraukumā vai spēlē,
ko LFF Futbola attīstības departaments uzskata par ārkārtēju gadījumu un sabraukumu vai spēles
datuma saskaņošanas brīdī komanda nevarēja paredzēt. Kluba pārstāvim vai trenerim ir rakstiski
jābrīdina LFF Futbola attīstības departaments vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotā
sabraukuma vai spēles. Katru konkrētu gadījumu izskata individuāli.
7.15. Komandai, kura neierodas uz kalendārā apstiprināto spēli, tiek piešķirts zaudējums ar
rezultātu 0:5.
7.16. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli komanda bez brīdinājuma tiek
diskvalificēta.
7.17. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles (viena apļa
turnīrā - ja ir nospēlēti vismaz 50% spēļu).
7.18. Pretenziju gadījumā klubam/komandai jāiesniedz rakstisks protests, kas adresēts LFF DK,
24 stundu laikā (ja nākamā diena (dienas) ir svētku diena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta vai
jānogādā LFF (ja elektroniski, tad uz e-pastu jevgenijs.gedertsons@lff.lv). Protestā jāiekļauj
iemesls un tā detalizēts apraksts. Protests jāparaksta kluba pilnvarotai personai.
Protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā summa, kas ir norādīta LFF
Disciplinārā reglamenta pielikuma p.16. Maksājumu apliecinošs dokuments kopā ar protestu
jāiesniedz LFF Futbola attīstības departamentā. Ja LFF DK protestu apmierina, iemaksātā nauda
tiek atmaksāta protesta iesniedzējam.
8. DISCIPLĪNA
8.1. Komandu treneri ir atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā.
8.2. Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā
laukuma pusē (tas attiecas arī, ja komandai ir 2, 3 utt. treneri). Spēli vada tikai viens treneris.
8.3. Vecākiem jāatrodas tribīnēs vai aiz nožogojuma.
8.4. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri
par pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas, tiesnesim bez brīdināšanas
ir tiesības pārtraukt spēli, par to ziņojot LFF Futbola attīstības LFF Futbola attīstības
departamentam, kas pārkāpēja komandai piešķir zaudējumu.
8.5. Komandai, kura atsauc savu dalību pēc iesniegta iepriekšēja pieteikuma, tiks piešķirts naudas
sods 200 EUR apmērā.

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
9.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu - 0 punktu.
9.2. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka pēc savstarpējās
spēles rezultāta (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits). Ja arī šis
rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek ņemta vērā labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu
skaits visās spēlēs, lielākais uzvaru skaits visās spēlēs. Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju, tiek
izpildīta 11 / 8 metru sitienu sērija. (skat. Reglamenta punktu 9.3.)
9.3. Gadījumā, ja izslēgšanas spēles beigās nevar noteikt uzvarētāju (neizšķirts), izpilda pēcspēles
sitienu sēriju, kurā katra komanda izpilda trīs 8 metru sitienus U-12, U-10 vecuma grupās vai
piecus 11 metru sitienus U-14, U-16 vecuma grupās. Ja pēc tam rezultāts paliek neizšķirts, tad
katra komanda izpilda pa vienam sitienam, kamēr nebūs noteikts uzvarētājs.
9.4. Gadījumā, ja Meiteņu futbola čempionātu (kādā vecumā vai līmeņa grupā) nebūs iespēja
pabeigt līdz noteiktam termiņam, tad vietu sadalījumu turnīra tabulās noteikt ar koeficienta
palīdzību. Koeficients tiek izrēķināts sadalot komandas iegūto punktu skaitu ar komandas
nospēlēto spēļu skaitu. Gadījumā ar divām vai vairākām komandām koeficients būs vienāds, tad
vietu sadalījums tiek sadalīts attiecīgā čempionāta reglamentā atrunātajā kārtībā, ar izņēmumu, ka
lielāks vārtu guvums visās spēlēs netiek skaitīts kā viens no kritērijiem.

10. SPĒĻU ORGANIZĒŠANA UN TIESĀŠANA
10.1. Visas spēles organizē „laukuma saimnieki” (stadions, ģērbtuves, ārsts) saskaņā ar LFF
Futbola attīstības un sieviešu futbola prasībām.
10.2. U10 vecuma komandas trenerim vai atbildīgajai personai jāaizpilda organizatoru sagatavots
protokols un jāiesniedz tiesnešiem pirms spēles sākuma.
10.3. U16, U14 un U12 vecuma grupā Kluba pārstāvjiem ir jāiesniedz aizpildīts savas komandas
spēles Protokols (comet.lff.lv) un spēlētāju licences vai citu spēlētāju personību apliecinošo
dokumentu (pēc tiesnešu vai spēles delegāta pieprasījuma) 45 (četrdesmit piecas) minūtes pirms
spēles sākuma.
10.4. U16 vecuma grupas spēlēm mājinieku komandai ir pienākums:
- ne vēlāk kā 60 minūtes pirms spēles nodrošināt atbrīvotas ģērbtuves katrai komandai
un tiesnešiem.
- tiesnešu ģērbtuvē nodrošināt dzeramo ūdeni (vismaz 1 litrs uz cilvēku)
- sagatavot atbilstoši noteikumiem 3 spēles bumbas.
- nodrošināt rezerves spēlētāju vietas (katrai komandai – 13 personām).
10.5. Tiesnešus uz katru spēli nozīmē LFF Tiesnešu komiteja sadarbībā ar reģionālajiem tiesnešu
koordinatoriem.

10.6. Tiesnešu lēmumi nav apstrīdami.
10.7. Pēc U10 sabraukuma tiesnesim jeb „laukuma saimniekam”, kurš atbild par sabraukuma
organizēšanu, 6 stundu laikā ir jānodrošina spēles protokolu iesūtīšana LFF Futbola attīstības
departamentam (jāsūta uz jevgenijs.gedertsons@lff.lv).
10.8. U16, U14 un U12 vecuma grupā pēc spēles tiesnešiem ir obligāti jāaizpilda un jāapstiprina
spēļu protokols stundas laikā (comet.lff.lv).
10.9. Ja gaisa temperatūra U16 čempionāta laikā ir +25 grādi un augstāka, tad komandām,
savstarpēji vienojoties, pirms spēles ir iespēja galvenajam tiesnesim pieprasīt ūdens pauzi,
paziņojot to pirms spēles sākuma. Aptuveni spēles 20. un 60. minūtē tiek organizēta ūdens pauze.
10.10. Ja kāda iemesla dēļ spēles sākums tiek aizkavēts, par to obligāti jāziņo LFF Futbola
attīstības un sieviešu futbola nodaļai. Ja spēles sākums tiek aizkavēts ilgāk par 15 minūtēm, spēle
tiek atcelta. Savukārt neaizvadītas spēles lieta tiek virzīta uz izskatīšanu LFF Disciplinārajā
komitejā.
11. MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
11.1. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai, kura jāņem
līdzi uz sabraukumu.
11.2. Organizatori vai spēļu laikā nodrošina medicīnisko personālu pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanai. Ja spēle notiek ārpus Rīgas, medicīnisko personālu nodrošina laukuma saimnieku
komanda.
11.3. U16 vecuma grupā spēles laikā mājinieku Klubs nodrošina medicīnisko palīdzību abu
komandu spēlētājām. Spēļu laikā mājinieku komandas medicīnas personāla esamība ir obligāta.
11.4. Nopietnas traumas gadījumos “laukuma saimniekam” jānodrošina ātrās medicīniskās
palīdzības pieejamība (tel. 113).
12. APBALVOŠANA
12.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotas vietas, LFF apbalvo ar attiecīgās pakāpes kausiem un
medaļām, ko saņem:
-

2006./2009. (U-16) gadā dzimušām – 20 spēlētājas un treneris;

-

2008./2009. (U-14) gadā dzimušām – 17 spēlētājas un treneris.

-

2009./2010. (U-12) gadā dzimušām – 15 spēlētājas un treneris.

-

2010./2012. (U-10) gadā dzimušām – 15 spēlētājas un treneris.

12.2. Atsevišķi ir paredzētas balvas turnīra vērtīgākajām spēlētājām un speciālās balvas no turnīra
atbalstītājiem.

13. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

13.1. Klubu piedalīšanās Sieviešu futbola līgā notiek uz pašfinansēšanas principiem. Komandas
sedz transporta izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar savas komandas papildus štata vienības
nodrošināšanu (piemēram, ārsts) spēlēs laikā, kā arī mājas spēļu organizēšanas izmaksas.

Pielikums Nr. 1

Kluba logo

Kluba rekvizīti

LFF FUTBOLA ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTAM

Klubs apstiprina dalību 2022. gada MEITEŅU FUTBOLA ČEMPIONĀTĀ.
Komandu skaits

Nr.p.k
.

Vecuma grupa

1.

U-16 (2006-2009. dz.g.)

2.

U-14 (2008-2009. dz.g.)

3.

U-12 (2010-2011. dz.g.)

4.

U-10 (2012-2014. dz.g.)

Elites
grupa

Attīstības
grupa

Treneri
s

Telefona Nr.

Uzvārds

Telefona Nr.

Kopā

Kluba kontakti

Vārds

Kluba vadītājs:
Kluba kontaktpersona:
Kluba e-pasta adrese: (uz kuru sūtīt
aktuālo informāciju)
Galīgo dalībnieku sastāvu nosaka LFF Futbola attīstības departaments.

Pielikums Nr. 2 (1.lpp)

KOMANDAS NOSAUKUMS

Līmeņa grupa

Vecuma grupa
KOMANDAS NOSAUKUMS

Amats
Treneris
Treneris
Ārsts
Kluba vadītājs

E-pasta adrese:

Vārd
s

Uzvārds

Telefons mob:

Trenera
kategorija

Kluba vadītājs:

Pieņemts

paraksts

* - ar savu parakstu apliecinu, ka ir saņemtas visas nepieciešamas atļaujas un piekrišanas pieteikumā iekļauto personu datu iesniegšanai Latvijas Futbola federācijā

Pielikums Nr. 2 (2.lpp)

KOMANDAS SASTĀVS
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Licences
Nr.

Stažiera
kartes Nr.

VĀRDS

UZVĀRDS

Dzimšanas dati
d.m.g.

17.
18.
19.
20.

Pielikums Nr. 3

Latvijas Futbola federācijai

IESNIEGUMS

(Vārds, Uzvārds)

apliecinu, ka

komandas pieteiktie
(Kluba nosaukums)

spēlētāji ir izgājuši veselības pārbaudi saskaņā ar MK noteikumiem nr. 594 un to veselības stāvoklis atļauj
piedalīties LFF Meiteņu futbola čempionāta spēlēs. Klubs apņemas veikt veselības pārbaudi arī papildus
pieteiktiem spēlētājiem, kas pievienojas komandai sezonas vidū.

Datums:

Kluba pārstāvja paraksts:__________________

