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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Šis nolikums reglamentē visu pušu piedalīšanos sacensībās un nosaka kārtību, kādā
norisinās ‘’Latvijas čempionāts handbolā jauniešiem 2021/2022’’ (turpmāk – sacensības).
Latvijas Handbola federācija (turpmāk – LHF) ir tiesīga mainīt un/vai pielāgot ‘’Latvijas
čempionāts handbolā jauniešiem 2021/2022’’ sacensību formātu, vietu, laiku, u.c. faktorus.
LHF var izmantot šādas tiesības ārkārtas situācijas gadījumā pēc nepieciešamības.

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Noskaidrot Latvijas 2021./2022. gada sezonas labākās jaunatnes čempionāta
komandas;
Popularizēt un attīstīt handbolu Latvijā;
Dot iespēju jaunās paaudzes spēlētājiem sekmīgāk iekļauties pieaugušo sacensībās;
Noteikt labākos spēlētājus visās vecuma grupās;
Sekmēt Latvijas jaunatnes izlašu kandidātu sagatavošanos sacensībām
starptautiskajās sacensībās;
Sekmēt jauno tiesnešu profesionālo izaugsmi;
Sekmēt treneru profesionālo izaugsmi;

2. GODĪGA SPĒLE
2.1
2.2

Godīgas spēles principus ir jāievēro visiem Latvijas Handbola federācijas Biedriem
visās spēlēs;
Visiem LHF Biedriem pienākums ir:
2.2.1. Ievērot spēles noteikumus;
2.2.2. Respektēt un cienīt pārējos spēles dalībniekus (spēlētājus, oficiālos pārstāvjus,
tiesnešus, mēdijus, u.c.);
2.2.3. Veicināt sportisko meistarību un turpināt handbola tradīcijas.

3. ORGANIZATORISKĀ VADĪBA
3.1

3.2
3.3

3.4

Sacensības organizē un rīkošanas tiesības ekskluzīvi pieder Latvijas Handbola
federācijai, Reģ. Nr. 40008022078, adrese: Latvijas Handbola federācija, Lizuma iela
1, Rīga, LV-l006, e-pasts: info@handball.lv. Atbildīgā persona par sacensībām –
LHF jaunatnes koordinatore Elīna Mārtiņa (e-pasts: elina@handball.lv, tālr.
25396959);
Čempionātu posmu, sadarbojoties ar LHF, sarīkošanu nodrošina sporta klubi, sporta
skolas, sporta centri vai citi kolektīvi, kuri to ir uzņēmušies;
LHF organizē sacensības ievērojot šo nolikumu (turpmāk – Nolikums), sporta
principus un Starptautiskās handbola federācijas (turpmāk – SHF) handbola spēles
noteikumus (skat. https://handbolavesture.lv/lv/file/1467/19705/);
LHF ir tiesības Nolikumā noteiktajos gadījumos piemērot soda sankcijas komandām
un to dalībniekiem. Gadījumos, kas nav regulēti Nolikumā, LHF ir tiesības pieņemt

3.5
3.6

lēmumus, vadoties no Nolikumā ietvertajiem principiem, taisnīguma un lietderības
apsvērumiem;
LHF sacensību komisija izskata komandu protestus, kas saistīti ar dalību čempionātā;
LHF ir tiesības pieļaut izmaiņas no šī Nolikuma prasībām Latvijas nacionālo
jaunatnes izlašu interesēs;

4. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI
4.1

4.2

Sacensībās var piedalīties LHF Kolektīvo biedru jaunatnes komandas (spēlētāji,
treneri, oficiālie pārstāvji), tiesneši un LHF sekretariāts, kurš ievēro LHF Statūtus un
izpilda šī Nolikuma prasības;
Sacensības notiek zēniem un meitenēm šādās vecuma grupās:
U-19
U-17
U-16
U-15
U-14
U-13
U-12

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

2003. un 2004. dzimšanas gads
2005. dzimšanas gads
2006. dzimšanas gads
2007. dzimšanas gads
2008. dzimšanas gads
2009. dzimšanas gads
2010. dzimšanas gads un jaunāki/-as

Nepieciešamības gadījumā vecuma grupas var tikt apvienotas, vadoties pēc pieteikto
komandu skaita;
Sacensību dalībniekiem (spēlētājiem un treneriem) jābūt licencētiem LHF noteiktajā
kārtībā;
Dalībnieku licencēšana jaunatnes komandās ir bez maksas;
Spēlētājs var startēt tikai no viena jaunatnes kolektīva. Murjāņu Sporta ģimnāzijas
(turpmāk – MSĢ) audzēkņi var piedalīties spēlēs tā kolektīva sastāvā, no kura viņi
iestājušies MSĢ. Minētais noteikums neattiecas uz šī spēlētāja dalību Latvijas
pieaugušo čempionātā;
Spēlētājs, kurš saņēmis tiešo diskvalifikāciju (ieraksts spēles protokolā), nedrīkst
piedalīties nākamajā savas komandas spēlē;
Spēlētājs, kurš saņēmis diskvalifikāciju ar ziņojumu (ieraksts spēles protokolā),
tālākajās spēlēs attiecīgā čempionāta posma ietvaros piedalīties nedrīkst;
Uz treneriem un komandu pārstāvjiem attiecas noteikumi par soda sankcijām, kas
iekļauti Latvijas handbola čempionāta 2021./2022. gada sezonas nolikumā
pieaugušajiem;
Komandas pašas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli un medicīnisko
aprūpi. LHF neuzņemas nekādu atbildību šajos jautājumos. Attiecīgā čempionāta
posma vai spēļu rīkotajam kā minimums, ir jānodrošina nepieciešamo medicīnisko
preču pieejamību sniedzot medicīnisko aprūpi. Par pārkāpumu sods – EUR 45
(četrdesmit pieci eiro).

5. KOMANDU PIETEIKŠANA DALĪBAI ČEMPIONĀTĀ
5.1

Komandas un vārdiskais pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 4. septembrim
(pielikums 1). Pieteikumu sūtīt info@handball.lv;

5.2

5.3

Komandas dalībnieki elektroniski jāreģistrē līdz 2021. gada 9. septembrim. Pēc
komandas reģistrācijas nepieciešams rakstiskā veidā nosūtīt apstiprinājumu par šī
Nolikuma punkta izpildi norādot, kurā vecuma grupā un kāda komanda ir reģistrēta uz
info@handball.lv.
Komandas
dalībnieku
reģistrācija
norisinās:
Admin
Handball
(https://sys.handball.lv/login). Šajā linkā nepieciešams pievienoties ar savu personīgo
e-pasta adresi un paroli. Kontroles panelī nepieciešams izvēlēties ‘’Seasons’’, kurā
jāizvēlas 2021./2022. gada sezona, jaunatne un attiecīgo vecuma grupu. Attiecīgajā
vecuma grupā jāizvēlas ‘’Teams’’, kur izvēlas konkrēto komandu. Pie ‘’add person to
team list’’ var ievadīt komandas dalībniekus:
Ja spēlētājs IR spēlējis jau iepriekšējās sezonās:

Season: ja spēlētājs ir piedalījies Latvijas čempionātā pagājušajā vai aizpagājušā
sezonā, izvēlaties konkrēto sezonu;
Leagues: izvēlaties vecuma grupu, kurā spēlētājs aizvadīja attiecīgo sezonu;
Teams: izvēlaties komandu, kurā spēlētājs aizvadīja attiecīgo sezonu;
Add person: parādīsies visas personas, kuras tika pieteiktas attiecīgajai sezonai.
Izvēlaties konkrēto persona, kura Jūs interesē;
Player or official: izvēlaties vai tas ir spēlētājs vai oficiālais komandas pārstāvis;
Number: ievadiet spēlētāja numuru;
Char: ievadiet oficiālā pārstāvja burtu (A, B, C vai D);
Position: aizpildiet oficiālā pārstāvja funkciju komandā;
Submit: apstipriniet komandas dalībnieka pieteikumu

Nepieciešamo informāciju Jūs varat rediģēt: izvēloties ‘’edit’’
Spēlētājus akceptē LHF. Apstiprināts spēlētājs tiek atzīmēts ar zaļu ‘’accepted’’.

Ja spēlētājs NAV spēlējis jau iepriekšējās sezonās:
Create new person: izveidojiet jauna spēlētāja profilu;

Name: vārds;
Surname: uzvārds;
Birthday: dzimšanas dati;
Type: spēlētājs vai oficiālais pārstāvis;
Position: oficiālā pārstāvja amats;
Save changes: apstipriniet komandas dalībnieka pieteikumu;

Nepieciešamo informāciju Jūs varat rediģēt: izvēloties ‘’edit’’
Spēlētājus akceptē LHF. Apstiprināts spēlētājs tiek atzīmēts ar zaļu ‘’accepted’’.
5.4

Katrai komandai jāiesūta līdz 2021. gada 15. oktobrim aktuālais komandas foto un
katra spēlētāja aktuālais foto elektroniskā formātā uz info@handball.lv. Katra foto
nosaukumā norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu.

6. SACENSĪBU SARĪKOŠANA UN IZCĪŅAS KĀRTĪBA
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

Čempionāta posmu vai spēli rīkojošais sporta klubs, sporta skola, sporta centrs vai
cits kolektīvs nodrošina sporta zāli, sekretariāta galdiņu (tablo/laika tiesnesis, teksta
tiešraide, spēles protokols), 2 jaunatnes tiesnešus pēc nepieciešamības - (Skatīt
punktu 6.12). Obligāta sacensību dalībnieku un tiesnešu drošības nodrošināšana
spēles laikā. Papildus iepriekš minētajam rīkotājs nodrošina:
6.1.1. Latvijas karogu spēles zālē;
6.1.2. Nodrošināt spēles zālē atsevišķu interneta līniju ar minimālo augšupielādes
ātrumu 3-5 Mbps spēles teksta tiešraidei, kā arī personu, kas veiks spēles
teksta tiešraidi;
Spēļu protokolu oriģināli jānogādā LHF 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā posma
noslēguma;
Ja komandām ir vienādas krāsas spēļu formas, vai tās ir tik līdzīgas, ka var traucēt
normālu spēles norisi (lēmumu pieņem spēles tiesneši), forma jāmaina komandai,
kura spēļu kalendārā ir ierakstīta otrā;
Komandām čempionāta spēlēs aizliegts piedalīties bez trenera, vai sporta skolas,
kluba, sporta centra pilnvarotas personas. Pretējā gadījumā komandai tiek liegta
dalība attiecīgajā posmā;
Izspēles kārtība katrai vecuma grupai gan zēniem, gan meitenēm tiek noteikta pēc
dalību ņemošo komandu skaita, katrā vecuma grupā un tiek publicēta pēc komandu
pieteikšanās termiņa beigām;
Sacensību kalendāru un spēļu grafiku veido LHF;
Sacensību kalendāru plānojot tiek ņemti vērā komandu iesūtītie turnīri, kuros tiek
plānots piedalīties. Iesūtītie ārzemju turnīri tiek ņemti vēra, ja vismaz 3 konkrētas
vecuma grupas komandas plāno piedalīties šajā turnīrā;
Komandu plānotie turnīri jāiesūta LHF uz info@handball.lv, līdz 2021. gada 15.
septembrim. Vēlāk iesūtītie turnīri netiek ņemti vērā;
Spēļu laiki jauniešiem, jaunietēm: atkarībā no pieteikto komandu skaita attiecīgā
vecuma grupā, tiek publicēti pēc komandu pieteikšanās;
U12 - U15 vecuma grupās zēniem/meitenēm „2min” noraidījums tiek izciests 1min
apmērā;
Spēles tiek spēlētas ar šāda izmēra spēļu bumbām:
6.11.1. Jauniešiem: saskaņā ar SHF (IHF) spēles noteikumiem;
6.11.2. Jaunietēm: saskaņā ar SHF (IHF) spēles noteikumiem;
Jaunietes

Jaunieši

U-19
(2003 un 2004.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*30 min
10 min
2 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*30 min
10 min
3 izmērs

U-17 (2005.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*30 min
10 min
2 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*30 min
10 min
3 izmērs

U-16 (2006.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*25 min
10 min
2 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*30 min
10 min
2 izmērs

U-15 (2007.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*25 min
10 min
2 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*25 min
10 min
2 izmērs

U-14 (2008.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*20 min
10 min
1 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*25 min
10 min
2 izmērs

U-13 (2009.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*20 min
10 min
1 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*25 min
10 min
2 izmērs

U-12 (2010.dz.g.)

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*15 min
10 min
1 izmērs

Spēles laiks
Pārtraukums
Bumbas izmērs

2*20 min
10 min
1 izmērs

6.12
6.13
6.14

6.15
6.16

U12 – U16 vec. grupu sabraukuma spēlēs tiesnešus nodrošina Sporta skolas/ Sporta
Centri / Klubi. U17 – U19 vec. grupu sabraukuma spēlēs tiesnešus nodrošina LHF;
Laukuma tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu izmaksas sedz LHF. Tiesnešu un
sekretariāta vienas spēles izmaksas skatīt 2.pielikumā;
Ja klubs, sporta skola, sporta centrs vai cits kolektīvs atsauc komandu no
sacensībām, tas jāizdara ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms nākamajām spēlēm.
Atsaukšanas iemeslam jābūt pamatotam, un tas jāapliecina ar attiecīgiem
dokumentiem. Konkrētā sabraukuma spēles jāizspēlē izbraukumā līdz nākamajam
plānotajam sabraukumam, saskaņojot spēļu grafiku ar visām iesaistītajām komandām
un LHF. Gadījumā ja spēles netiek izspēlētas laikā, tiek izteikts brīdinājums ar
ziņojumu organizācijai, kuru pārstāv konkrētā komanda, kā arī tehniskais zaudējums
piešķirts 0:10. Ja šāda situācija atkārtojas - komanda tiek izslēgta no čempionāta bez
tiesībām nākamsezon startēt;
Komanda, kura neierodoties uz konkrēto sabraukumu – dodoties izspēlēt spēles pēc
individuālā plāna - nodrošina tiesnešu galdiņa apmaksu;
Jebkuras komandu samaksātās soda naudas tiks novirzītas ar handbolu saistītu
pasākumu rīkošanai un atbalstīšanai.

7. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS LAIKI UN VIETAS
7.1
7.2
7.3

Spēles tiek aizvadītas sacensību kalendārā noteiktajā vietā un laikā;
Katrai komandai ir jānorāda pieejamais laiks, vieta un datums, kurā var uzņemt
sabraukumu konkrētajai vecuma grupai;
LHF patur tiesības mainīt sacensību laikus un vietas, saskaņā ar komandu
priekšlikumiem un iespējām.

8. VĒRTĒŠANA
8.1
8.2
8.3

Uzvara vienā spēlē dod 2 punktus, neizšķirts – 1, zaudējums – 0.
Komandas izcīnīto vietu nosaka punktu summa.
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka
attiecīgi:

•
•
•
•
•
•

piešķirto 0:10 tehnisko zaudējumu skaits visās spēlēs;
lielāks iegūto punktu skaits savstarpējās spēlēs,
labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs,
labāka iegūto – zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
vairāk gūtie vārti visās spēlēs,
labāka iegūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.

9. APBALVOŠANA
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Godalgoto vietu ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar kausu, diplomu un atbalstītāju
balvām;
Godalgoto vietu ieguvēju komandu dalībnieki (14 spēlētāji un 2 oficiālās personas) tiks
apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām;
Jaunatnes čempionāta ietvaros tiks noteikti labākie spēlētāji, katrā vecuma grupā gan
zēniem, gan meitenēm;
U17 – U19 vecuma grupās tiek noteikti labākie/ās visu pozīciju spēlētāji/as;
Jaunatnes čempionātā tiks noteikti, un apbalvoti rezultatīvākie spēlētāji, katrā vecuma
grupā gan meitenēm, gan zēniem.

10. FINANSIĀLI NOSACĪJUMI
10.1
10.2

Izdevumus, kas saistīti ar Nolikumā noteikto pienākumu nodrošināšanu no LHF
puses, sedz attiecīgi LHF;
Klubam vai kolektīvam līdz sacensību sākumam jāsamaksā kolektīvā biedra maksa
EUR 50 (piecdesmit eiro) LHF noteiktajā kārtībā un EUR 100 (simts eiro) dalības
maksa par katru komandu katrā vecuma grupā.

11. TRANSLĀCIJAS UN REKLĀMA
11.1

11.2

11.3
11.4

11.5

11.6

Ja čempionāta laikā LHF noslēdz vienošanos par reklāmas izvietošanu, čempionāta
posmu rīkojošajam kolektīvam ir pienākums nodrošināt attiecīgo reklāmu izvietošanu
spēļu zālē. Par nepieciešamību izvietot reklāmu, LHF paziņo vismaz 5 (piecas)
dienas pirms attiecīgajām sacensībām;
Ja čempionātiem tiek piesaistīts ģenerālsponsors, LHF ir tiesības veikt tā reklāmas
aktivitātes spēļu norises vietās, par to paziņojot rīkojošajam kolektīvam vismaz 5
(piecas) dienas iepriekš;
Ekskluzīvas tiesības pārraidīt 2021./2022.gada Latvijas jauniešu čempionātu
televīzijā un internetā, kā arī reklāmas tiesības tajos, pieder LHF;
Posmu rīkotajiem pieder tiesības, ievērojot normatīvos aktus, izvietot reklāmu
internetā, presē, kā arī sporta zālēs, kur tiek aizvadītas spēles. Tiesības izvietot
reklāmu attiecīgajās sporta zālēs ir arī LHF;
Reklāmas tiesības uz spēlētāju un pārstāvju formas tērpiem, izņemot to piedurknēm,
pieder katrai komandai. Tiesības izvietot reklāmu uz spēlētāju un pārstāvju formas
tērpu piedurknēm pieder LHF;
LHF pieder ekskluzīvas tiesības izvietot reklāmu uz tiesnešu, inspektoru un
sekretariāta formas tērpiem.

12. CITI
12.1

12.2
12.3

12.4

Katra sabraukuma Sporta skolai/ Sporta Centram/Klubam pirms uzsāk sacensības ir
jāpārliecinās, ka visiem spēles dalībniekiem (spēlētāji, treneri, tiesneši un cits
personāls) nav konstatēta inficēšanās ar COVID-19;
Sacensībās aizliegts piedalīties spēles dalībniekiem ar COVID-19 simptomiem;
Ja Valstī tiek atkārtoti noteikta Ārkārtas situācija, kas liedz aizvadīt Latvijas jaunatnes
čempionātu handbolā tam paredzētajā laika posmā nosakot jaunatnes labākās
komandas, šo sacensību norisi pārcelt līdz Ārkārtas situācijas beigšanai, dodot 3 – 4
nedēļas iespēju sagatavoties sacensībām neatkarīgi mēneša, kurā tiek beigta
Ārkārtas situācija Valstī.
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā var tik regulēts saistībā ar Ministru Kabineta
noteikumiem MK 2020: ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai’’ (skat. https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskasdrosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai).

1. pielikums

Latvijas Handbola federācija
Adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006
Reģ.nr.: 40008022078
E-pasts: info@handball.lv

KOMANDAS PIETEIKUMS DALĪBAI LATVIJAS
JAUNATNES ČEMPIONĀTAM HANDBOLĀ
2021. / 2022. GADA SEZONĀ
Biedrība/kolektīvs,
Sporta skola, kas
piesaka komandu
Komandas pilnais
nosaukums
meitenes / zēni

Dzimums
Vecuma grupa,
kurā startēs
komanda
Pilnvarotais
komandas
pārstāvis

U-

20__. dzimšanas gads

Vārds, uzvārds
tālrunis

e-pasts

Pieejamais datums, laiks, vieta sabraukuma sarīkošanai:
Datums

Datums:

2021. gada

Laiks

Vieta (zāles nosaukums, pilna
adrese)

.

Informāciju sagatavoja:

,
(amats)

Paraksts:
(vārds, uzvārds)

SPĒLĒTĀJU UN OFICIĀLO PERSONU VĀRDISKAIS PIETEIKUMS
Vārds

Nr.p.k

Uzvārds

Dzimšanas
dati
(dd.mm.gg.)

Augums
(cm)

Svars
(kg)

Pozīcija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

OFICIĀLĀS PERSONAS
Funkcija

Datums:

2021. gada

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas
gads

.

Informāciju sagatavoja:

,
(amats)

Paraksts:
(vārds, uzvārds)

Kontakti
(tālrunis, e-pasts)

2.pielikums
2021./2022.G. LATVIJAS HANDBOLA JAUNATNES ČEMPIONĀTA SEZONAI PAR TIESNEŠU APMAKSU
VISĀS VECUMA GRUPĀS PAR VIENU SPĒLI
Jaunieši

Nacionālā kategorija

U19 vec. grupa

16 EUR (Bruto)

U17 vec. grupa

14 EUR (Bruto)

Jaunieši/tes

U16 vec. grupa

7 EUR (Bruto)

U15 vec. grupa

7 EUR (Bruto)

U14 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)

U13 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)

U12 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)

Jaunietes

Nacionālā kategorija

U19 vec. grupa

12 EUR (Bruto)

U17 vec. grupa

12 EUR (Bruto)

Jaunieši/tes

U16 vec. grupa

7 EUR (Bruto)

U15 vec. grupa

7 EUR (Bruto)

U14 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)

U13 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)

U12 vec. grupa

5.50 EUR (Bruto)
SEKRETARIĀTA APMAKSA

U12 – U14 vec. grupa
Protokols

2.50 EUR (Bruto)

Tablo/laiks

2.50 EUR (Bruto)

Teksta tiešraide

2.50 EUR (Bruto)

U15 – U19 vec. grupa
Protokols

4.50 EUR (Bruto)

Tablo/laiks

4.50 EUR (Bruto)

Teksta tiešraide

4.50 EUR (Bruto)

Jaunieši/tes – Sporta skolu audzēkņi, kas tiesā konkrēto sabraukumu.

