
 

 
 

Apstiprinu______________________ 
LHF ģenerālsekretāre Līga Bīriņa 

2022.gada 19.decembrī 
Soda sankciju reglaments 

 
Ievada daļa 
 
Šis reglaments nosaka vadlīnijas piemērojamajām soda sankcijām par pārkāpumiem, kas 
izdarīti saistībā ar Latvijas Handbola Federācijas (LHF) organizētajām sacensībām. Ārpus šīs 
sfēras tas attiecas arī tad, ja ir pārkāpti LHF nolikumi, reglamenti vai LHF ētikas kodekss un 
pārkāpums palicis nesodīts, piemēram no Baltijas handbola līgas (BHL), Eiropas Handbola 
federācijas (EHF), Starptautiskā Handbola federācija (IHF) vai citu organizāciju puses. 

 
Šis reglaments attiecas uz katru: 

I. LHF biedru un tā personām; 
II. Komandu un ar to saistītas personas; 

III. Licencētu spēlētāju/komandas pārstāvi; 
IV. Spēles tiesnesi, sekretariātu un delegātu; 
V. LHF darbinieku, vēlētu pārstāvi un amatpersonu; 

 
1.daļa. Vispārīgā daļa 
 
1.1. Lēmumus par soda sankcijām, saistībā ar Latvijas čempionāta Nolikumu un Soda 

sankciju reglamentu pieņem Sacensību komisija. 
 

1.2. Soda sankcijas tiek piemērotas par: 
1.2.1. fiksētiem pārkāpumiem; 
1.2.2. par mēģinājumiem tādus izdarīt,  

sodot personas, kas vainojamas pārkāpuma izdarīšanā kā arī pamudinātājs vai 
līdzdalībniekus. 

 
1.3. Piemērojamās soda sankcijas: 

a) brīdinājums; 
b) naudas sods; 
c) diskvalifikācija; 
d) aizliegums atrasties/veikt konkrētas aktivitātes; 

komandām papildus var tikt noteiktas sekojošas sankcijas: 
e) spēles sarīkošana bez skatītājiem; 
f) spēļu sarīkošana neitrālā laukumā; 
g) atņemtas mājinieces komandas tiesības uz konkrētu spēli 
h) aizliegums reģistrēt jaunus spēlētājus; 
i) spēles rezultāta anulēšana; 
j) izslēgšana no sacensībām; 
k) zaudējuma piešķiršana; 
l) punktu samazināšana; 
m) pārcelšana uz zemāku līgu; 
n) izcīnīto titulu atņemšana. 

LHF biedriem papildus var tikt noteiktas sekojošas sankcijas: 



o) izslēgšanas no LHF biedru reģistra. 
 
 
Noteikumu 

punkts Noteikumu traktējums Soda amplitūdas 

Pārkāpumi saskarē ar pretinieku 
8.5.  Rīcība, kas apdraud cita spēlētāja 

veselību, kas sodāma ar tūlītēju 
diskvalifikāciju 

Līdz 250,- EUR un papildus var 
tikt piemērota diskvalifikācija līdz 
3 spēlēm 

8.6.  “Īpaši neapdomīga rīcība”, kas sodāma 
ar tūlītēju diskvalifikāciju plus zilo 
kartiņu 

Līdz 500,- EUR un papildus var 
tikt piemērota diskvalifikācija līdz 
5 spēlēm 

Nesportiska rīcība 
8.9. Nopietna nesportiska rīcība Līdz 250,- EUR un papildus var 

tikt piemērota diskvalifikācija līdz 
3 spēlēm 

8.10 Īpaši nesportiska rīcība Līdz 1000,- EUR un papildus var 
tikt piemērota diskvalifikācija līdz 
pat 3 gadiem 

 
Par pārkāpumiem, kas nav saistīti ar spēles gaitu piemērojamas sekojošas soda 

sankcijas: 
Nr. 
p/k Pārkāpuma apraksts Soda amplitūdas  

1 

Par LHF Latvijas čempionāta Nolikuma 3.10 (savas 
spēles (mājas un izbraukuma) popularizēšanu 
mēdijos; foto failu publikācijas un nosūtīšana) un 
4.6 (Komandu apģērbi un numerācija) punktu 
neievērošanu 

Līdz 50- EUR 

2 

Par necieņas izrādīšanu, nesportisku un neētisku 
uzvedību un neētiskiem, apvainojošiem 
izteicieniem pirms spēles sākuma, spēles gaitā vai 
pēc spēles beigām, tai skaitā telefoniski, 
sabiedriskās vietās, masu medijos (arī soc.tīklos), 
pret skatītājiem vai jebkuru citu personu 

Līdz 500,- EUR un diskvalifikācija uz 
noteiktu vai nenoteiktu laiku 

(aizliegts atrasties spēļu zālē); 

3 
Par mēģinājumu iejaukties tiesnešu/delegāta 
darbībā, apvainojumiem, mēģinājumiem ietekmēt 
tiesneša/delegāta lēmumus; 

Līdz 500,- EUR un diskvalifikācija uz 
noteiktu vai nenoteiktu laiku 

(aizliegts atrasties spēļu zālē); 

4 Par rupju vai agresīvu uzvedību spēles norises vietā 
vai kādā no LHF rīkoto pasākumu vietām  

Līdz 1500,- EUR un diskvalifikācija 
uz noteiktu vai nenoteiktu laiku 
(aizliegts atrasties spēļu zālē); 

5 
Ja noraidītais spēlētājs vai komandas pārstāvis 
atsakās atstāt spēles laukumu vai citādi kavē spēles 
norisi (tiesnesim ir tiesības spēli pārtraukt) 

Līdz 500,- EUR un diskvalifikācija uz 
noteiktu vai nenoteiktu laiku 

(aizliegts atrasties spēļu zālē) 
komanda tiek sodīta ar tehnisko 

zaudējumi 0:10 

 


