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2018. GADA LATVIJAS U-16 MEITEŅU FUTBOLA PAVASARA KAUSA 

REGLAMENTS 

  

 
1.1. Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kauss tiek rīkots ar mērķi popularizēt meiteņu futbolu  

 Latvijā.  

1.2. Sekmēt veiksmīgu parēju no futbola 8x8 uz 11x11.  

1.3. Lielāka spēļu prakses gūšana U-16 vecuma grupas spēlētājam.  

1.4. Noskaidrot 2018. gada Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausa uzvarētājas.  

  

 

2.1. Sacensības organizē un vada LFF Sieviešu futbola nodaļa, sadarbībā ar LFF Reģionālo  

       nodibinājumu vadītājiem saskaņā ar šo reglamentu.  

2.2. Organizatori spēļu laikā nodrošina medicīnisko personālu, pirmās medicīniskās palīdzības  

      sniegšanai. Ja spēle notiek ārpus Rīgas, medicīnisko personālu nodrošina laukuma saimnieku  

       komanda.  

2.3. LFF reģionālo nodibinājumu vadītāji ir atbildīgi par sabraukuma organizēšanu un  

       koordinēšanu savā reģionā, saskaņā ar LFF Sieviešu futbola nodaļas rekomendācijām un  

        prasībām.  

2.4. Latvijas meiteņu futbola čempionāta norises laikā par spēlētāju veselības stāvokli ir atbildīgs  

       komandas ārsts vai treneris.  

  

 

3.1. Sacensības norisinās no 2018. gada martā, pēc sabraukuma principa, saskaņā ar sastādīto  

        kalendāru.  

3.2. Spēļu vietas laiki un datumi tiks paziņoti papildus.  

3.3. Spēles var notikt sporta manēžās uz kvalitatīvi sagatavotiem sintētiskajiem futbola  

        laukumiem. Katrai konkrētai spēlei laukuma gatavību nosaka spēles tiesnesis.   

 

4.1. Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausā var piedalīties klubi – LFF biedri un LFF  

        Reģionālo nodibinājumu komandas.  

4.2. Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausā var piedalīties tikai LFF reģistrētas spēlētājas,  

        vai spēlētājas ar stažiera kartēm.  

4.3. Sacensības notiks 2002-2004. gadā dzimušām meitenēm  

* var pieteikt divas 2005. gadā dzimušās spēlētājas, bet spēles protokolā uz konkrētu kārtu drīkst  

     iekļaut tikai vienu 2005. gadā dzimušo spēlētāju.   

4.4. Galīgo meiteņu komandu sastāvu un grupu sadalījumu apstiprina LFF Sieviešu futbola nodaļa.    

4.5. Klubi, kuri piedalās Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausā, ir atbildīgi par LFF  

.  



       apstiprināto Reglamentu prasību precīzu izpildi.  

4.6. Katram klubam ir tiesības pieteikt citu valstu futbolistes, bet vienlaicīgi laukumā nevar būt  

      vairāk, kā 8 (astoņas) citu valstu futbolistes*  

* Par citu valstu futbolistēm tiek uzskatītas futbolistes, kurām ir citas valsts pase.    

            Viņām jābūt tiesīgām uzturēties Latvijas Republikā, attiecīgi par ko ir atbildīgs klubs.  

  

 

5.1. Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausa komandu spēlētājām obligāti jābūt futbola  

        apaviem, vienādas krāsas getrām, šortiem un formas krekliem ar numuriem. Visām spēlētājām  

        jābūt kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētāja pie sacensībām netiks pielaista.  

5.2. Kausā pirmie formas tērpa krāsu izvēlas “laukuma saimnieks”, vai tā komanda, kura nomināli  

       skaitās kā „laukuma saimnieks”. Nepieciešamības gadījumos komanda var spēlēt vienādas krāsas  

        treniņvestītēs.  

   

 

6.1. Komandas pieteikums elektroniskā un drukātā veidā ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļā,  

        nosūtot uz e-pasta adresi jevgenijs.gedertsons@lff.  

6.2. Iepriekšējie pieteikumi ar kluba vadītāja parakstu ir jāiesniedz LFF Sieviešu futbola nodaļā līdz  

        2018. gada 10. janvārim (skat. Pielikumu Nr. 1)  

6.3. Pirms pieteikumu iesniegšanas jānoformē spēlētāju licences/stažiera kartes.  

6.4. Vārdiskais pieteikums ar ārsta un kluba pārstāvja parakstu ir jāiesniedz  

    LFF Sieviešu futbola nodaļā līdz 2018. gada 25. februārim (ieskaitot).  

         Vārdiskais pieteikums jāiesniedz drukātā un elektroniskā veidā pēc izstrādāta parauga (skat.  

            Pielikums Nr. 2) noteiktajā laikā.  

6.5. LFF Sieviešu futbola nodaļa ir tiesīga nepieņemt pieteikumus pēc reglamentā noteiktā  

             termiņa.  

6.6. Komandas pieteikumā var iekļaut 20 spēlētājas + treneris, komandas pārstāvis, ārsts.  

6.7. Vārdiskais pieteikums ir jānosūta elektroniskā veidā kopā ar sekojošiem dokumentiem:  

- spēlētāju licences/stažiera kartes  

- kluba emblēmu (logo) elektroniskā veidā (jāiesūta jevgenijs.gedertsons@lff.lv   

- trenera licence (vismaz “C”), (drukātā veidā);  

6.8. Spēlētājas, kuras nav bijušas licencētas, var pieteikt jebkurā laikā, ievērojot Spēlētāju  limitu  

pieteikumā.  

  

 

7.1. Sacensības tiek sarīkotas pēc sabraukuma principa. Spēļu vietas laiki un datumi tiks paziņoti  

        papildus.   

7.2. Izspēles sistēma būs apstiprināta pēc pieteikumu skaita.  

       Komandas, izspēlē vienu / divus apļus, pēc kura rezultātiem tiks noteikti godalgotās vietas  

        ieguvēji. 

* nepieciešamības gadījumā, LFF sieviešu futbola nodaļa patur tiesības veikt izmaiņas izspēles  

     sistēmā. (izslēgšanas spēles)  

7.3. Sacensības notiek saskaņā ar FIFA futbola noteikumiem ar sekojošām izmaiņām:  

Vecuma 

grupa 

Max 

spēlētāju 

skaits 

protokolā 

Spēlētāju 

skaits 

laukumā 

Laukuma 

izmērs 

Soda laukuma 

izmērs Vārtu izmērs 

(metros) 

Spēles laiks 

(minūtes) 

Bumbas    

izmērs 

U – 16 18 11 90-120x45-90 16,5x40,3 7,32x2,44 2x20* 5 

  



*Spēlēs laiks var tikt mainīts, sakarā ar infrastruktūras pieejamību un komandu skaitu turnīrā.  

7.4. Spēles notiks ar aizmugures stāvokļa fiksēšanu.  

7.5. Spēlētāju maiņu skaits ir neierobežots un ir atļauts veikt atgriezeniskas spēlētāju maiņas.  

7.6. Uz katru kalendāro spēli protokolā jābūt minimums 11 spēlētājām, pretējā gadījumā komanda  

        nedrīkst piedalīties.   

7.7. Ja komandas sastāvā ir spēlējusi vecāka gada gājuma spēlētāja (iekļauta protokolā), tad   

       komanda bez brīdinājuma tiek diskvalificēta.  

7.8. Ja komandas sastāvā ir spēlējušas vairāk par atļauto skaitu jaunāka gājuma spēlētājas  

                (iekļautas protokolā), tad komandai tiek izteikts pirmais brīdinājums, pēc otrā brīdinājuma  

                   komanda tiek diskvalificēta.  

7.9. Ja komanda kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties sabraukumā, klubu pārstāvim vai trenerim ir  

        jābrīdina LFF Sieviešu futbola nodaļa vismaz 7 (septiņas) dienas pirms sabraukuma.  

7.10. Komandai, kura neieradās uz kalendārā apstiprināto spēli tiek piešķirts zaudējums ar  

           rezultātu 0:3.  

7.11. Pēc otrās neierašanās uz kalendārā apstiprināto spēli – komanda bez brīdinājuma tiek  

          diskvalificēta.  

7.12. Spēļu rezultāti netiek anulēti, ja komanda ir nospēlējusi visas pirmā apļa spēles (viena apļa    

         turnīrā, ja nospēlētas vismaz 50% spēļu).  

  

 

8.1. Komandu treneri atbildīgi par vecāku uzvedību spēles laikā.  

8.2. Treneriem spēles laikā vadīt komandu ir atļauts tikai un vienīgi no tehniskas zonas savā  

         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. Vecākiem stingri aizliegts atrasties  

        tehniskajā zonā.  

8.4. Šī punkta neievērošanas gadījumā tiesnesim ir tiesības brīdināt pārkāpējas komandas treneri  

        par novērotiem pārkāpumiem, kuri nekavējoties jānovērš. Ja pārkāpums atkārtojas, tiesnesim  

         bez brīdināšanas ir tiesības pārtraukt spēli un pārkāpēja komandai piešķirt zaudējumu.  

  

 

9.1. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu. 9.2.  

        Divām vai vairākām komandām, vienādu punktu skaita gadījumā, uzvarētāju nosaka pēc  

        savstarpējās spēles rezultāta (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu  

       skaits). Ja arī šis rezultāts nenosaka uzvarētāju tiek ņemts lielākais uzvaru skaits visās spēlēs.  

       Labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība, gūto vārtu skaits visās spēlēs. Ja arī šis rezultāts  

       nenosaka uzvarētāju tiek izpildīta soda sitienu sērija. (skat. Reglamenta punktu 9.3.)  

9.3.  Gadījumā, ja play-off spēles beigās nevar noteikt uzvarētāju (neizšķirts), izpilda pēcspēles  

        soda sitienu sēriju: Katra komanda izpilda 5. soda sitienus. Ja pēc tam rezultāts paliek  

        neizšķirts, tad katra komanda izpilda vienu soda sitienu, kamēr nebūs noteikts uzvarētājs.    

  

 
10.1. Visas spēles organizē LFF Sieviešu futbola nodaļa (laukums, ģērbtuves, ārsts).  

10.2. Tiesnešus uz katru spēli nozīmē Tiesnešu komiteja.  

10.3. Tiesnešu lēmumi nav apstrīdami.  

          10.4. Pēc sabraukuma, tiesnesim, jeb „laukuma saimniekam”, atbildīgam par sabraukuma  

          organizēšanu 6 stundu laikā ir jānodrošina spēles protokola iesūtīšana LFF Sieviešu futbola  

         nodaļā (jāiesūta uz jevgenijs.gedertsons@lff.lv)   

   

 

11.1. Katram trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas somai, kuru jāņem  



         līdzi uz sabraukumu.  

11.2. Nopietnas traumas gadījumos ‘’laukuma saimniekam’’ jānodrošina kvalitatīva medicīniskā  

          palīdzība (tel. 113).  

  

 

12.1. Klubus, kuri izcīnījuši godalgotās vietas, LFF apbalvo ar attiecīgās pakāpes kausiem un  

          medaļām (20 + treneris).  

12.2. Atsevišķi ir paredzētas balvas turnīra vērtīgākajām spēlētājām un speciālās balvas.  

  

 

13.1. Komandu nokļūšanu līdz sacensību norises vietai nodrošina attiecīgā komanda, kura  

          pieteikusies dalībai.  

13.2. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ēdināšana, ekipējums,  

          dzīvošana) sedz sacensību dalībnieku klubi vai komandas.  

   



Pielikums Nr.1  
  

  
  

   

2018. GADA LATVIJAS U-16 MEITEŅU FUTBOLA PAVASARA KAUSA 

IEPRIEKŠĒJĀ PIETEIKUMA VEIDLAPA  
           

  

Ar šo __________________ piesakās Latvijas Futbola  

 

federācijas rīkotajam 2018. gada U-16 meiteņu futbola pavasara kausam.  

  

  

                        

 Datums:             Kluba pārstāvja paraksts: ______________   

  

   

  

(klubs, komanda) 



Pielikums Nr.2   

2018. gada Latvijas U-16 meiteņu futbola pavasara kausa pieteikums   

     

      (kluba nosaukums, pilsēta)   

   

Licences Nr./ 

Stažiera kartes Nr.  
Vārds  Uzvārds  Dzimšanas dati  

            

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

        

        

        

        

            



Kluba oficiālo personu saraksts    

   

Amats   Vārds   Uzvārds   Dzimšanas dati   e-pasts   

               

               

               

   

  

Kluba adrese: pasta indekss:      

   

Tālrunis:     

   

Fakss:      

 Oficiālais e-pasts:     

   

   

Kluba pilnvarotā persona, atbildīga par sadarbību ar LFF:   

   

Vārds, uzvārds:    tālr:__________________                        e-pasts:    

     
  

    

Prezidenta paraksts:   

                                                                      

  

Z.V.  

  

( salasāmi)    


