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1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1.

Latvijas Zēnu Futbola Festivāls (ZFF) tiek rīkots ar mērķi, salīdzināt Latvijas jaunatnes
futbola klubu jaunāko vecuma grupu attīstības un apmācības līmeni, veicināt klubu
patriotismu un draudzību starp klubiem un jaunajiem spēlētājiem A, B un C grupās.

2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Sacensības organizē un vada Latvijas Futbola federācija (LFF), sadarbojoties ar
reģionālajiem vadītājiem saskaņā ar šo reglamentu;
Turnīra direktors – Toms Zvirbulis (mob: 27887204, E-pasts: toms.zvirbulis@lff.lv)
Turnīra galvenais tiesnesis – Jurijs Popovičenko
Tiesnešu nodrošināšanu veic LFF, savukārt nozīmēšanu un darba kvalitātes
uzraudzību veic turnīra galvenais tiesnesis;
Festivāla laikā par spēlētāju veselības stāvokli atbildību uzņemas klubs, kuru pārstāv
spēlētājs. Ja spēlētājam ir kādas hroniskas vai iedzimtas saslimšanas, pirms turnīra
klubam turnīra organizatoriem jāiesniedz mediķa (ģimenes ārsts, speciālists)
atzinums, ka spēlētājs drīkst iesaistīties fiziskās aktivitātēs
Reglamenta ievērošana ir obligāta, un to nedrīkst pārkāpt ne sacensību dalībnieki, ne
organizatori;
Reglamenta neatņemama sastāvdaļa ir Drošības reglaments, ko parakstījuši visu
komandu pārstāvji vai galvenie treneri (Pielikums nr.1)
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3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1.

Sacensības 2018. ZFF norisināsies Salacgrīvā sekojošos laika posmos:
A grupa - no 8. līdz 10. jūnijam;
B grupa - no 15. līdz 17. jūnijam;
C grupa - no 29 jūnija. līdz 1. jūlijam.

4. DALĪBNIEKI
4.1.

Sacensībās var piedalīties uzaicinātie klubi attiecīgajā grupā, balstoties uz iepriekšējā
gada rezultātiem;

4.2.

Sacensības notiks 3. vecuma grupās:
U-12 (2006. g. dz. zēni un jaunāki);
U-11 (2007. g. dz. zēni un jaunāki);
U-10 (2008.g. dz. zēni un jaunāki);
4.3. Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecuma dzimušajiem vai jaunākiem
futbolistiem. Katrs futbolists var spēlēt vienā vecuma grupā.
4.4. Katram spēlētājam uz turnīru ir jābūt LFF izdotai licencei, kas apliecina piederību
konkrētajam klubam
4.5. Maksimālais spēlētāju skaits uz spēli – 14 futbolisti un viens treneris.
4.5.1. Atļauts piedalīties arī komandu stažieriem, kuri pieteikti Latvijas 2018. gada
jaunatnes kausa izcīņai futbolā 8:8;
4.5.2. Atsevišķos gadijumos LFF Sporta daļa ir tiesīga pieņemt lēmumus par spēlētāju
dalību turnīrā,pēc iesnieguma saņemšanas no kluba.
4.5.3 . Delegācijas sastāvā drīkst iekļaut 45 cilvēkus, tostarp 14 spēlētājus un 1 treneri katrā
vecuma grupā, kā arī delegācijas vadītājs vai komandas ārsts.
4.5.4. Klubam ir tiesības uz Festivālu pieteikt maksimums 42 spēlētājus, pa 14 spēlētājiem
katrā vecuma grupā.
4.5.5. Delegācijas sastāvā obligāta prasība ir nodrošināt 1 treneri uz komandu.
4.5.6. Komandas treneriem ir jābūt derīgai jebkuras kategorijas LFF trenera licencei.

5. SACENSĪBU SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Uzvarētājs tiks noskaidrots tikai klubu vērtējumā;
Visās vecuma grupās komandas spēlē katra ar katru vienā aplī;
Spēles notiks uz dabīgā zāles laukuma;
Sacensības notiek pēc pastāvošiem FIFA futbola spēles noteikumiem, bet ar sekojošām
izmaiņām:
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Bumbas izmērs:
U-10
U-11
U-12
Vārtu lielums

4
4
4
2x5 metri

Laukuma izmēri

40x60 metri

Spēlētāju skaits laukumā

8:8 (7+1)

Spēles laiks

2x20 minūtes

Maksimālais spēlētāju skaits protokolā

14

Maksimālais rezervistu skaits pie laukuma

6

Soda sitiens

9 metri

Spēlētāju „sieniņas” attālums

7 metri

Puslaika pārtraukums

5 minūtes
Neierobežots
(atļautas atgriezeniskās maiņas)

Spēlētāju maiņu skaits

5.9. Spēlētājs, kurš spēles, laikā saņēmis dzelteno kartīti, tiek brīdināts. Spēlētājs, kurš spēles
laikā saņēmis divas dzeltenās kartītes vai sarkano kartīti, tiek noraidīts uz 10 minūtēm un
komanda desmit minūtes spēlē mazākumā. Spēlētājs drīkst piedalīties nākamajā spēlē;
5.9.5. Atsevišķos gadījumos turnīra galvenais tiesnesis var pieņemt speciālu lēmumu;
5.9.6. Dzeltenās kartītes neuzkrājās uz nākamajām spēlēm;

6. EKIPĒJUMS
6.5. Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir metāla radzes;
6.6. Spēlētājiem obligāti jābūt kājsargiem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks
pielaists;
6.7. Finālturnīrā katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem, vārtsarga
krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem;
6.7.5. Visiem krekliem jābūt numurētiem un numuriem jāatbilst attiecīgajiem numuriem
pieteikuma sarakstā.
6.7.6. Spēlētājam visas turnīra spēles jāaizvada ar to pašu numuru, kāds ir reģistrēts uz
pirmo turnīra spēli. Gadījumos, ja krekls saplīst, pazūd, ir netīrs ar asinīm, utt. ar
sacensību galvenā tiesneša atļauju spēlētājam drīkst mainīt kreklu un numuru;
6.7.7. Ja spēles tiesnesis nolemj, ka vienai komandai jāmaina spēļu krekli dēļ līdzības,
komanda, kura spēles protokolā uzrādās kā viesi, maina kreklus;
6.7.7.1. Ja maiņas apģērbs nav iespējams, tad viesu komandai tiek piešķirtas vestītes.

7. DISCIPLĪNA
7.5. Komandu treneri ir atbildīgi par savas komandas vecāku uzvedību spēles laikā;
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7.6. Komandu treneriem spēles laikā komanda jāvada tikai un vienīgi no savas zonas vienā
laukuma pusē (tas attiecas arī tad, ja komandai ir vairāki treneri);
7.7. Protokolā neatzīmētās personas / treneri nedrīkst atrasties uz laukuma;
7.8. Komandu treneri ir atbildīgi par spēlētāju uzvedību attiecībās ar tiesnešiem, pretiniekiem,
publiku, organizatoriem un tehniskajām iekārtām;
7.9. Vecākiem jāatrodas tribīnēs jeb pretējā laukuma pusē. 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;
7.10. Tiesnešiem ir tiesības pastiprināti vērot komandas spēlētāju, treneru un vecāku uzvedību
spēles laikā un piemērot komandai sodu atkārtota aizrādījuma gadījumā;
7.10.5. Nopietnāku vecāku pārkāpumu gadījumā, kas tieši ietekmē spēli, komanda var tik
izslēgta no turnīra, kā arī komandai var tikt piemērota soda nauda, ko lemj LFF DK.
7.10.6. Nopietnāku incidentu gadījumā, komandai var tikt piemērots 5 punktu sods
(piemēram, vecāku izskriešana laukumā apdraudot tiesnesi, treneri, spēlētāju,
organizatoru vai treneru rupju uzvedību pret pretinieku spēlētājiem vai tiesnesi);
7.10.7. 5 punktu sods var tikts piemērots komandām, ja tās spēlētāji savā starpā spēles laikā,
brīvajā laikā (skolā, laukumā u.c.) sakaujas vai citādi, tieši apdraud viens otru;
7.11. Neierašanās gadījumā uz spēli bez brīdinājuma, komanda tiek diskvalificēta un izslēgta no
turnīra un dalības nākamajā gadā
7.11.5. Ja spēle tiek nokavēta vairāk nekā 5 minūtes no spēļu sākuma, komandai tiek piešķirts
tehniskais zaudējums 0:3;
7.12. Spēlētājs par ļoti rupju pārkāpumu vai neadekvātu un neētisku uzvešanos var tikt
diskvalificēts uz vairākām spēlēm vai uz visu festivāla laiku;
7.13. Sūdzības no vecākiem un treneriem par tiesnešu darbību netiek pieņemtas;
7.14. Turnīra organizatoriem un tiesnešiem ir tiesības pastiprināti pievērst uzmanību kluba
treneru un pārstāvju uzvedībai turnīrā un neapmierinošas uzvedības gadījumā nepielaist
pie dalības 2019. gada Festivālā.

8. VĒRTĒŠANA UN PROTESTI
8.5. Par uzvaru komandai tiek piešķirti 3, par neizšķirtu 1, par zaudējumu 0 punktu;
8.6. Gadījumā, ja diviem vai vairāk klubiem (komandām) ir vienāds punktu skaits, augstāku
vietu ieņem tas klubs (komanda), kuram ir:
8.6.5. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
8.6.6. labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs
8.6.7. vairāk uzvaru visās spēlēs;
8.6.8. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
8.6.9. lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
8.6.10. labāks Fair Play rādītājs;
8.6.11. gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad augstāku vietu nosaka ar 9
m sitieniem, ko izpilda 5 spēlētāji no katras komandas.
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9. MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
9.5. LFF nodrošina mediķi
9.6. Katrai komandai / trenerim jābūt savai ar medikamentiem nokomplektētai medicīnas
somai;
9.7. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandas treneris vai
mediķis sporta spēļu vietā, ko nodrošina Finālturnīra organizators;
9.8. Nopietnas traumas gadījumos nekavējoties jāizsauc medicīniskā palīdzība;
9.9. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā atbild katra dalībnieka klubs

10. APBALVOŠANA
10.5. Kopvērtējumā visu grupu komandas, 1.–3. vietu ieguvējas, tiks apbalvotas ar kausu un
diplomu, bet šo klubu dalībnieki ar medaļām;
10.6. A grupas pēdējā vieta 2019. gadā spēlēs B grupā;
10.7. B grupas uzvarētāji saņem ceļazīmi uz A grupu;
10.8. B grupas pēdējā vieta 2019. gadā spēlēs C grupā;
10.9. C grupas uzvarētāji saņem ceļazīmi uz B grupu;
10.10.
C grupas pēdējo divu vietu ieguvēji izkrīt no dalības 2019. gada festivālā;
10.11.
C grupas brīvās vietas 2019. gadā ieņem 2 komandas pēc Latvijas Jaunatnes
Čempionāta sacensību reitinga vai rekomendācijas no LFF Sporta daļas.

11. FINANSES
11.5. Izdevumus, kas saistīti ar komandu nokļūšanu un piedalīšanos Festivāla norises vietā sedz
Klubi (transports, ekipējums, dalības maksa, u.c. izdevumi);
11.6. Dalības maksai jābūt apmaksātai līdz turnīra sākumam;
11.7. Pārējos organizatoriskos izdevumus un pasākuma norisi finansē Latvijas Futbola
federācija;
11.8. Turnīra dalības maksa piesakot 45 cilvēku delegāciju, (42 spēlētāji + 3 kluba pārstāvji) tiek
noteikta 800 EUR apmērā;
11.8.5. Ja klubs ierodas ar lielāku delegāciju, nekā paredzēts šajā reglamentā, tad klubam tiek
noteikta papildu maksa – 30 EUR apmērā.

12. PIETEIKUMI
12.5. Galējais apstiprinājums un delegācijas dalībnieku skaits (visu grupu spēlētāju skaits +
kluba pārstāvju skaits) kas klubu vadītājiem izsūtīta iepriekš ir jāaizpilda elektroniski līdz
2018. gada 1. jūnijam;
12.6. Pilnais un precizētais delegācijas pieteikums jāiesniedz Organizatoru tehniskajā sapulcē,
stundu pirms pirmo komandu spēles Festivāla galvenajam tiesnesim.

13. CITI JAUTĀJUMI
13.5. ZFF laikā visas spēles tiek filmētas, fotografētas un komentētas
13.6. Komandām un skatītājiem nav tiesību traucēt šo darbinieku procesu
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13.7. Spēļu laikā notiek epizožu komentēšana un tiek atskaņota mūzika. Aizliegts patvaļīgi
pārvietot skaņu aparatūru un iejaukties to darbībā;
13.8. Reglamenti, spēļu plāni, tabulas un cita saistošā Festivāla informācija tiks izdalīta
Organizatoru tehniskajā sapulcē, stundu pirms pirmo komandu spēles.
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