LATVIJAS HANDBOLA FEDERĀCIJA

Apstiprinu _______________,
LHF ģenerālsekretārs N.Blome
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Latvijas čempionāta handbolā un LHF kausa izcīņas 2020./2021.gada sezonas
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Mērķis un uzdevumi
Popularizēt un attīstīt handbolu Latvijā;
Noteikt 2020./2021.gada sezonas Latvijas čempionus, godalgoto vietu ieguvējus un komandu rangu handbolā
vīriešiem (virslīgā un 1.līgā) un sievietēm. Komandu rangs tiek noteikts pēc visu čempionāta spēļu noslēguma;
Noteikt Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņas uzvarētājus vīriešiem un sievietēm;
Sezonas noslēguma pasākumā apbalvot čempionāta labākos spēlētājus, trenerus, tiesnešus.
Vadība
Čempionāta rīkošanas tiesības ekskluzīvi pieder Latvijas Handbola federācijai (turpmāk – LHF). Par
čempionāta sarīkošanu atbild LHF sacensību komisija 3 cilvēku sastāvā: LHF sacensību direktors, LHF
apstiprināts padomes loceklis un viens LHF tiesnešu pārstāvis. Ja kāds no sacensību komisijas sastāva ir spēles
dalībnieks, par kuru ir jārisina jautājums, tās personas vietā lēmumu sniedz LHF viceprezidents.
Sacensību direktors koordinē čempionātus un Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņu, ievērojot šo
nolikumu (turpmāk – Nolikums), sportiskos principus un Starptautiskās Handbola federācijas (turpmāk –
SHF) handbola spēles noteikumus.
Dalībnieki
Čempionātā var piedalīties tikai LHF kolektīvo biedru komandas vai komandas, kuras apņemas ievērot
čempionāta Nolikumu, reglamentējošos dokumentus, godīgas spēles un citus sportiskos principus. Čempionāta
dalībnieku sastāvu apstiprina LHF sacensību komisija;
Komandu dalībniekiem jābūt licencētiem LHF noteiktajā kārtībā. Apmaksāta un reģistrēta LHF licence
spēlētājam vai komandas oficiālajam pārstāvim dod tiesības piedalīties spēlē, pārstāvot (at bilstoši vārdiskajā
pieteikumā ierakstītajai funkcijai) attiecīgo klubu (kolektīvu) jebkurās Latvijas Handbola federācijas rīkotajās
sacensībās vienas sezonas garumā (nav nepieciešama vairākkārtēja licencēšana un apmaksa);
Komandas vārdiskajā pieteikumā virslīgā vīriešiem, 1.līgā vīriešiem un virslīgā sievietēm jābūt vismaz 12
spēlētājiem/ām un ne vairāk kā 6 oficiālajām personām;
Kolektīvam, kura komanda startē virslīgā vīriešiem, pieteikumā ir jābūt pieteiktiem vismaz 10 spēlētājiem,
kuri nedrīkst pārstāvēt savas 1. līgas komandu/fārmklubu, kas nav vecāki par 20 gadiem (tas attiecas arī uz
2019./2020.gada sezonas reitinga labākajiem 20 spēlētājiem, kuri drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu).
Pārējiem spēlētājiem (spēļu prakses iegūšanas nolūkos) ir iespējas pārstāvēt gan virslīgas, gan 1.līgas
komandu (un otrādi);
Kolektīvs, kura komanda startē virslīgā un kuram ir noslēgts sadarbības līgums ar kolektīvu, kura komanda
startē 1. līgā, var papildināt savas komandas sastāvu ar sadarbības partnera 1. līgas komandas spēlētājiem un
otrādi, iesniedzot LHF papildus pieteikumu, izņemot 2019./2020. gada sezonas reitinga 20 labākos spēlētājus,
kuri drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu. Sadarbības partneru līguma kopiju un rakstisko piekrišanu par tam
piederošo spēlētāju izmantošanu virslīgā un 1.līgā jāiesniedz LHF;
Komanda var pāriet zem cita kolektīvā biedra jurisdikcijas, tikai pēc iepriekšējā kolektīvā biedra piekrišanas
un komandu saistību pārņemšanas attiecībās ar LHF, pēc kā jaunā komanda tiek apstiprināta dalībai
čempionātā. Šādā situācijā jaunajai komandai no jauna jālicencē visi spēlētāji;
Lai piedalītos Latvijas čempionātā pieaugušajiem vīriešiem, jebkuram dalībniekam jābūt sasniegušam 15 gadu
vecumu (izņemot jaunatnes izlases dalībniekiem ar speciālo ārsta atļauju). Lai piedalītos Latvijas čempionātā
pieaugušajiem sievietēm, jebkuram dalībniekam jābūt sasniegušam 14 gadu vecumu (izņemot jaunatnes
izlases dalībniekiem ar speciālo ārsta atļauju) ;
Komandas pašas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselību un medicīnisko aprūpi. LHF neuzņemas nekādu
atbildību šajos jautājumos;
Latvijas jaunatnes, junioru un pieaugušo izlašu spēlētāji/as drīkst aizvadīt ne vairāk kā vienu Latvijas
čempionāta spēli dienā un ne vairāk kā 2 Latvijas čempionāta spēles nedēļā. Izņēmuma gadījums var būt tikai
izlases galvenā trenera atļauja.
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Čempionāta norises kārtība
Spēles var tikt sarīkotas tikai tajās zālēs, kuras pieteikumā dalībai čempionātā ir norādījusi komanda un tās ir
akceptējusi LHF sacensību komisija;
Iesniedzot komandas pieteikumu čempionātam, jābūt norādītām laukuma spēlētāju spēļu formas krāsām
(vismaz divām) un vārtsargu spēļu formas krāsām (vismaz divām). Komandām aizliegts izvēlēties formas
tērpus, kuri ir gaiši zilā krāsā, jo šīs krāsas formās visas spēles aizvadīs laukuma tiesneši. Ja komandām uz
attiecīgo spēli ir vienādas krāsas spēļu formas, vai tās ir tik līdzīgas, kas var traucēt normālu spēles norisi
(lēmumu pieņem spēles tiesneši), forma jāmaina komandai, kura spēļu kalendārā ir ierakstīta otrā. Komandu
oficiālajiem pārstāvjiem, kuri spēles laikā atrodas maiņas zonā, ir jābūt atšķirīgas krāsas ietērpam no
pretinieku komandas laukuma spēlētāju spēļu formas. Spēlētāji var izmantot termoveļu, ja tās krāsa neatšķiras
no spēļu formas krāsas, vai termoveļa ir melnā krāsā;
Jebkurā čempionāta stadijā komanda, kura kalendārā minēta pirmā, ir atbildīga par attiecīgās spēles
organizēšanu.
Spēles organizēšana iekļauj sevī nodrošināt:
Nolikumam atbilstošu sporta zāli (gaisa temperatūra – min. 16 grādi, apgaismojums - min. 800 lux);
Valsts karoga izkāršanu spēles laikā sporta zālē;
Tablo darbību, kurā tiek atspoguļots spēles laiks un rezultāts;
Grīdas slaucītāju klātbūtni spēles laikā (vismaz 12 gadus vecs/a, grīdas slaucītājs nedrīkst būt spēles
dalībnieks);
Spēles sekretariāta (sekretārs un laika ņēmējs) un informatora darbību;
Iespēju viesu komandai sākt iesildīšanos attiecīgajā laukumā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms paredzētās spēles
sākuma;
Atsevišķi aizslēdzamas ģērbtuves ar dušu (karstu un aukstu ūdeni) viesu komandai un spēles tiesnešiem;
Spēles dalībnieku drošību pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles;
Spēles teksta tiešraides nodrošināšana, kam nepieciešams, atbilstoša interneta līnija (ar minimālo augšuplādes
ātrumu 3-5Mbps) spēles zālē spēles teksta un video tiešraidei, kā arī persona, kura veiks elektronisko
protokolēšanu;
10% no kopējā sēdvietu skaita sporta zālē viesu komandas atbalstītājiem (biļešu pārdošanas gadījumā - iespēju
tās iegādāties) pēc viesu komandas pieprasījuma (informējot spēles organizētājus ne vēlāk kā 6 stundas pirms
attiecīgās spēles sākuma);
Virslīgas vīriešiem komandas pārstāvim, kurš atbildīgs par spēles sarīkošanu, organizēt spēles video tiešraides
nodrošināšanu LHF konta youtube kanālā ar attiecīgu aparatūru, kur minimālā video kvalitātes izšķirtspēja ir
1080 p;
Ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc spēles noslēguma, nosūtīt spēles protokola kopiju uz LHF pa e-pastu
(info@handball.lv un eduards.zabko@inbox.lv);
Nogādāt spēles protokolu (oriģinālu) uz LHF ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgās spēles noslēguma;
Komandām, kuras nav nodrošinājušas Nolikumam atbilstošu spēles organizēšanu-nolikuma punkti 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7.,4.4.8., 4.4.9., 4.4.10., 4.4.11., 4.4.12., 4.4.13., tiek piemērotas
sekojošas soda sankcijas (soda nauda):
Par pirmo pārkāpumu 30,-Eur apmērā; par otro 60,-Eur; par trešo un katru nākošo 100,-Eur.
Spēļu apkalpošana:
Spēli apkalpo LHF sacensību komisijas nozīmēti tiesneši un spēles inspektors (ja tāds ir nozīmēts uz attiecīgo
spēli);
Ja uz spēli nav ieradies viens no nozīmētajiem tiesnešiem vai arī ir ieradies, bet jebkādu iemeslu dēļ nav
spējīgs tiesāt spēli, to dara otrs tiesnesis viens pats;
Par viena vai abu tiesnešu neierašanos uz spēli vai nespēju tiesāt spēli, spēles organizētājs nekavējoties ziņo
sacensību direktoram. LHF sacensību komisijai ir uzdevums nekavējoties izvērtēt attiecīgo situāciju. Jebkurā
gadījumā ir jādara viss iespējamais, lai attiecīgā spēle tiktu nospēlēta;
Ja spēle tomēr netiek aizvadīta, par turpmāko rīcību lemj LHF sacensību komisija, nepieciešamības gadījumā
pieaicinot klāt attiecīgo komandu pārstāvjus;
Ja spēles laikā rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas liedz pabeigt attiecīgo spēli, tad:
spēle tiek pārspēlēta pilnībā, ja ir nospēlētas mazāk kā 30 minūtes no oficiālā spēles laika;
tiek izspēlēts atlikušais spēles laiks, ja ir nospēlētas 30 vai vairāk kā 30 minūtes no spēles laika;
izdevumus, kas saistīti ar šādu precedentu attiecīgi sedz LHF 25%, mājinieku komanda 50%, viesu komanda
25% apmērā no kopējiem izdevumiem, kas radušies veicot spēles vai spēles daļas pārspēli.
Spēļu pārcelšana, pārtraukšana, atcelšana un attiecīgās soda sankcijas:
Svarīgu iemeslu dēļ komanda ir tiesīga lūgt izmainīt apstiprināto kalendāru, norādot iemeslu. Komanda
iesniegumam par spēles pārcelšanu pievieno pretinieku komandas akceptu, kā arī norāda vēlamo pārceļamās
spēles norises vietu un laiku. Korekcijas veikšana ne velāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms plānotās spēles bezmaksas. Par korekciju veikšanu citā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pirms attiecīgās spēles
norises, komanda maksā kompensācijas naudu LHF 50,-Eur apmērā un pretinieku komandai 50,-Eur apmērā.
Iespēju robežās LHF akceptē komandas lūgumu, izvērtējot iemeslus, un publicē kalendāra izmaiņas mājas
lapā;
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Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar kavēšanos līdz 30 minūtēm, spēle sākas nekavējoties un
komandai tiek piemērots sods 50,-Eur. Ja kavēšanās ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem, LHF sacensību komisija
var lemt par soda nepiemērošanu;
Ja komanda nav ieradusies spēles laukumā vairāk kā 30 minūtes pēc paredzētā spēles laika, un tas nav saistīts
ar ārkārtas apstākļiem, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:10 un jāmaksā soda nauda 400,-Eur
apmērā. Ja kavēšanās ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem, sacensību direktors lemj par spēles pārcelšanu;
Ja komanda neierodas uz spēli un par to nav brīdinājusi Sacensību direktoru un pretinieka komandu, tā tiek
izslēgta no čempionāta, nospēlētās spēles tiek anulētas un jāmaksā soda nauada 1000,-Eur apmērā. Papildus,
tai ir pienākums segt visu mājinieku komandas izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar nenotikušo spēli;
Ja komanda pārtrauc spēli un atsakās turpināt, pirmajā reizē tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:10
(gadījumā, ja spēle tiek pārtraukta pie rezultāta, kas pārsniedz minēto vārtu starpību un vadībā ir komanda, kas
nav vainīga pie spēles pārtraukšanas, tiek ieskaitīts šāds rezultāts – 0 : pārtraukšanas brīdī esošā starpība) un
jāmaksā soda nauda 500,-Eur. Par otro šāda rakstura pārkāpumu komanda tiek izslēgta no čempionāta un tās
nospēlētās spēles anulētas un jāmaksā soda nauda 1000,-Eur apmērā;
Lēmumu par spēles atcelšanu vai pārtraukšanu pieņem LHF Sacensību direktors;
Ja komandas sastāvā spēlē piedalījies spēlētājs vai oficiālā persona, kurai nebija tiesību to darīt (nenoformēta
licence, nesamaksāts sods, nav beidzies diskvalifikācijas termiņš vai cits iemesls), komandai par katru
gadījumu piešķir zaudējumu ar rezultātu 0:10 (gadījumā, ja spēles beigu rezultāts pārsniedz minēto vārtu
starpību un uzvarējusi ir komanda, kas nav vainīga pie šī pārkāpuma, tiek ieskaitīts šāds rezultāts – 0:spēles
beigās esošā starpība) un sods 70,-Eur apmērā;
Ja komanda tiek izslēgta no čempionāta vai tā pati atsauc savu dalību čempionāta laikā, visus tās spēles
rezultātus anulē, un komanda zaudē tiesības šajā sezonā piedalīties jebkurās LHF rīkotajās sacensībās.
Izvērtējot notikušā apstākļus, LHF sacensību komisija ir tiesīga lemt par papildus sankciju noteikšanu;
Jebkuru Nolikuma pārkāpumu fiksē spēles tiesneši, inspektors un sacensību direktors, par attiecīgo pārkāpumu
izdarot ierakstu spēles protokolā, sacensības organizēšanas novērtējuma lapā vai pēc spēles ziņojumā.
Sacensību komisija, soda naudu samaksas un strīdus izskatīšanas kārtība
Sacensību direktors ir tiesīgs piemērot soda sankcijas komandām un tās dalībniekiem noteiktos apmēros,
atbilstoši attiecīgajiem Nolikuma punktiem un LHF soda sankciju reglamentam, visos gadījumos, kuri nav
saistīti ar jautājumu izskatīšanu LHF sacensību komisijā (Soda regl.1.1 -1.3.p);
LHF sacensību komisija izskata čempionāta dalībnieku protestus (lēmumi, kas ir pretrunā SHF spēles
noteikumiem un LHF sacensību nolikumam), kā arī dažāda rakstura sūdzības par sacensību norises kārtības
pārkāpumiem;
Ja komanda vēlas iesniegt protestu, par to ir jāizdara ieraksts spēles protokolā. Trīs dienu laikā protests
rakstveidā jānoformulē un jāiesniedz LHF sacensību komisijā, tam pievienojot apliecinājumu par 70,-Eur
drošības naudas iemaksu. Protesti un sūdzības par spēļu epizodēm bez pilnas spēles video ieraksta netiek
pieņemts izskatīšanai. Protesta noraidīšanas gadījumā drošības nauda netiek atmaksāta;
Sūdzības - apelācijas par piešķirtajām soda sankcijām iesniedzamas trīs dienu laikā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas brīža tādā pašā kārtībā kā protesti LHF disciplinārlietu, ētikas un apelācijas komisijā (trīs personu
sastāvā, apstiprināta ar LHF padomi). LHF disciplinārlietu, ētikas un apelācijas komisija izskata arī sevišķi
nopietnus nesportiskas uzvedības un ētikas pārkāpumus;
Komandu sūdzības un protesti tiek izskatīti rakstveida procesā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot protestu
vai sūdzību iesniegušās un/vai pretējās puses pārstāvjus. Pārstāvju neierašanās nav iemesls sūdzības vai
protesta neizskatīšanai;
Strīdus, sūdzību un protestu izskatīšana ir LHF sacensību komisijas kompetencē. Sūdzību un apelāciju
izskatīšana ir LHF disciplinārlietu, ētikas un apelācijas komisijas kompetencē. Komisijas loceklis ir tiesīgs
savu lēmumu paziņot arī telefoniski vai ar e-pasta starpniecību;
Visas problēmas tiek risinātas starp čempionāta komandām un tā ietvaros, vadoties pēc Nolikuma un SHF
handbola spēles noteikumiem, neiesaistot masu medijus un citas trešās personas.
LHF rīkoto sacensību dalībniekiem vai ar tiem saistītajām oficiālajām personām nav tiesību ar masu mediju
starpniecību izteikt personīga rakstura komentārus par LHF amatpersonām vai LHF rīkoto sacensību
dalībniekiem. Pārkāpuma gadījumā Sacensību komisija ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 500,- Eur un lemt
par vainīgās personas vai komandas diskvalifikāciju no čempionāta;
Visas noteiktās soda naudas komandām jāsamaksā līdz nākamajai komandas spēlei, bet ne vēlāk kā 7
dienu laikā no pārkāpuma brīža (ja nepieciešams sacensību komisijas lēmums, tad no lēmuma
pieņemšanas brīža). Ja saistības netiek nokārtotas, komanda nedrīkst piedalīties spēlēs līdz brīdim,
kamēr ir nomaksāta soda nauda, un katrā šādā spēlē komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:10;
Komandu samaksātās soda naudas tiks izlietotas ar handbolu saistītu pasākumu organizēšanai un atbalstīšanai.

6.

Latvijas čempionāta izspēles kārtība (apļu turnīri notiek pēc Bergera sistēmas, pamatojoties uz
komandu rangu 2019./2020.gada sezonai)

6.1.

SynotTip Virslīga vīriešiem
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Komandu skaits virslīgā nosaka LHF sacensību komisija, piedāvājot komandu pārstāvju sanāksmē attiecīgu
izspēles kārtību. 2020./2021. gada sezonā komandu skaits virslīgā ir 8 (astoņas). Priekšroka dalībai virslīgas
sacensībās ir komandām, kas tajā spēlējušas iepriekšējā sezonā un saglabājušas vietu tajā;
Lēmumu par jaunu komandu uzņemšanu virslīgā pieņem LHF sacensību komisija;
BHL spēlējošo komandu savstarpējās BHL spēles tiek ieskaitītas Latvijas čempionātā;
Ar vietas izcīnīšanas tiesībām 2020./2021.gada Virslīgas čempionātā piedalās MSĢ (LHF valdes lēmums).
Izcīņas kārtība:
Pirmais posms - komandas aizvada divu apļu turnīru katra ar katru nospēlējot mājas un izbraukuma spēli.
Beidzoties pirmajam posmam līdz 2021.g.janvāra beigām, komandas tiek sarindotas no 1. līdz 8.vietai;
Otrais posms – komandas pēc pirmā posma tiek sadalītas divos 4-niekos. Spēcīgākās 4 komandas un vājākās 4
komandas spēlē savā starpā divus apļus, tiekoties katra ar katru divas reizes. Sākoties otrajam posmam punkti,
kas izcīnīti pirmajā posmā netiek ņemti līdzi, bet katrai komandai tiek noteikti sākuma punkti atkarībā no
pirmajā posmā izcīnītās vietas. Attiecīgi, pirmā četrinieka pirmā komanda otro posmu uzsāk ar 5 punktiem,
otrā komanda ar 3 punktiem, trešā komanda ar 2 punktiem, ceturtā komanda ar 0 punktu. Tāds pats punktu
sadalījums, uzsākot otro posmu, tiek noteikts arī otrā četrinieka komandām. Beidzoties otrajam posmam,
komandas tiek sarindotas no 1. līdz 8.vietai;
Trešais posms – beidzoties otrajam posmam, pirmās divas labākās komandas automātiski nodrošina vietu ½
finālā. Otrā posma trešā labākā komanda spēlē pret otrā posma sesto labāko komandu un otrā posma ceturtā
labākā komanda spēlē pret otrā posma piekto labāko komandu divas spēles, noskaidrojot pāru uzvarētājas
komandas, kuras iekļūs ½ finālā. Pirmās spēles rīko komandas, kas pēc otrā posma rezultātiem bija attiecīgi
zemākās vietās, bet atbildes spēles rīko komandas, kas pēc otrā posma rezultātiem bija augstākās vietās. Ja,
beidzoties abām spēlēm, rezultāts (vārtu summa) ir vienāds, komandas uzreiz izpilda 7m soda metiena sēriju,
lai noskaidrotu uzvarētāju.
Ceturtais posms – savā starpā pusfinālos spēlē otrā posma 1.vietas ieguvēja komanda pret trešā posma 4/5pāra
uzvarētāju, kā arī otrā posma 2.vietas ieguvēja komanda pret trešā posma 3/6pāra uzvarētāju. Pusfināli notiek
līdz kādas komandas divām uzvarām. Pirmo un, ja nepieciešams, trešo spēli rīko komanda, kas pēc otrā posma
rezultātiem atrodas attiecīgi augstākā vietā, bet atbildes spēli rīko komanda, kas pēc otrā posma rezultātiem
atrodas attiecīgi zemākā vietā. Ja, kādai no spēlēm noslēdzoties, rezultāts ir neizšķirts, komandas uzreiz izpilda
7 m soda metienu sēriju, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Trešā posma savstarpējo spēļu zaudētājas komandas kopā ar otrā posma 7. un 8. komandu spēlē viena apļa
turnīru, kurā noskaidro galīgo vietu secību čempionātā no 5. līdz 8.vietai. Spēles rīko komandas, kas pēc otrā
posma rezultātiem bija attiecīgi augstākās vietās. Ja spēles beigās rezultāts ir neizšķirts, komandas uzreiz
izpilda 7m soda metiena sēriju, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Ceturtā posma 7. un 8. komanda spēlē pārspēles - divas spēles ar 1.līgas uzvarētāju un 2.vietas ieguvēju
komandu (virslīgas 7. vieta pret 1. līgas 2.v un virslīgas 8.v. pret 1. līgas uzvarētāju) par tiesībām nākamajā
sezonā startēt virslīgas čempionātā (izņemot kolektīvu, kurš tiek pārstāvēts Latvijas čempionātā ar divām
komandām). Uzvarētāja komanda tiek noskaidrota summējot abu spēļu rezultātus kopā. Ja, beidzoties otrajai
spēlei, rezultāts (vārtu summa) ir neizšķirts, komandas uzreiz izpilda 7m soda metiena sēriju. Pirmo spēli
organizē komanda no 1.līgas, attiecīgi otro spēli komanda no virslīgas.
Piektais posms - spēles par pirmo vietu notiek līdz kādas komandas trīs uzvarām, par trešo vietu – līdz kādas
komandas divām uzvarām. Pirmo, trešo un ja nepieciešams piekto spēli rīko komandas, kas pēc 2.posma
rezultātiem atradušās attiecīgi augstākā vietā (par 1.vietu), otro un ja nepieciešams ceturto spēli rīko komandas,
kas pēc 2.posma rezultātiem atradušās attiecīgi zemākā vietā (par 3.vietu). Spēlēs par 1. un 3. vietu, ja, kādai
no spēlēm noslēdzoties, rezultāts ir neizšķirts, komandas uzreiz izpilda 7m soda metiena sēriju, lai noskaidrotu
uzvarētāju.
1. līga vīriešiem
Latvijas čempionātā 1.līgā vīriešiem komandu skaits nav reglamentēts;
1. līgas uzvarētājs un otrās vietas ieguvējs (neattiecas uz kolektīviem, kuri ir pārstāvēti virslīgā) spēlē
pārspēles ar virslīgas 7. un 8. vietas komandām par tiesībām nākamajā sezonā piedalīties virslīgas čempionātā.
Izcīņas kārtība:
Pirmais posms - Komandas spēlē 2 apļu turnīru katra ar katru nospēlējot divas reizes. Beidzoties pirmajam
posmam tiek sarindotas komandas no 1.vietas līdz pēdējai;
Otrais posms – savā starpā vienu spēli aizvada pirmā posma trešā labākā komanda pret sesto labāko komandu
un pirmā posma ceturtā labākā komanda pret piekto labāko komandu, uzvarētājam kvalificējoties ½ finālm.
Spēles rīko tās komandas, kas pēc pirmā posma rezultātiem atrodas augstākā vietā. Komandas uzvarētājas
iekļūst nākamajā kārtā.
Trešais posms – ½ finālā, aizvadot vienu spēli, savā starpā tiekas pirmā posma 1.vietas ieguvēja komanda ar
otrā posma pāra 4/5 komandu uzvarētāju un pirmā posma 2.vietas ieguvēja komanda ar otrā posma pāra 3/6
komandu uzvarētāju. Spēles rīko tās komandas, kas pēc pirmā posma rezultātiem atrodas augstākā vietā.
Ceturtais posms – par 3.vietu, aizvadot vienu spēli, savā starpā tiekas trešā posma pāru zaudētājas komandas,
bet par 1.vietu, aizvadot vienu spēli, savā starpā tiekas trešā posma pāru uzvarētājas komandas. Spēles par 1.
un 3.vietu tiks aizvadītas vienā datumā un vienā vietā attiecīgi tās komandas piedāvātajā sporta zālē, kas
ieņēma augstāko vietu pēc pirmā posma beigām.
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•
•

Ja 2.,3.vai 4.posmā, kādai no spēlēm noslēdzoties, rezultāts ir neizšķirts, komandas uzreiz izpilda 7m soda
metiena sēriju, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Pēc vietu izcīnīšanas 1.līgā vīriešiem, LČ virslīgas ceturtā posma 7. un 8. komanda spēlē pārspēles - divas
spēles ar 1.līgas uzvarētāju un 2.vietas ieguvēju komandu (virslīgas 7. vieta pret 1. līgas 2.v un virslīgas 8.v.
pret 1. līgas uzvarētāju) par tiesībām nākamajā sezonā startēt virslīgas čempionātā (izņemot kolektīvu, kurš
tiek pārstāvēts Latvijas čempionātā ar divām komandām). Uzvarētāja komanda tiek noskaidrota summējot abu
spēļu rezultātus kopā. Ja, beidzoties otrajai spēlei, rezultāts (vārtu summa) ir neizšķirts, komandas uzreiz
izpilda 7m soda metiena sēriju. Pirmo spēli organizē komanda no 1.līgas, attiecīgi otro spēli komanda no
virslīgas.

6.3.

Virslīga sievietēm
Komandu skaits virslīgā nosaka LHF sacensību komisija, piedāvājot komandu pārstāvju sanāksmē attiecīgu
izspēles kārtību. 2019./2020. gada sezonā komandu skaits virslīgā ir 7 (septiņas).
Izcīņas kārtība:
visas komandas sacenšas katra ar katru regulārajā čempionātā 3 vai 4 apļus ( 3 - esot 6 vai vairāk komandām,
ranga augstāk esošā komanda iegūst tiesības uz 2 savstarpējām mājas spēlēm, 4 – ja 5 vai mazāk komandas),
ko izlemj sacensību komisija, pēc kuru nospēlēšanas tiek noteikts uzvarētājs un pārējo vietu sadalījums
atbilstoši izcīnītajiem punktiem.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.

Vērtēšana
Uzvara vienā spēlē dod 2 punktus, neizšķirts – 1, zaudējums – 0;
Komandu vietu katrā atsevišķā sacensību posmā, atbilstoši izcīņas kārtībai, nosaka izcīnīto punktu summa.
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka:
čempionāta laikā attiecīgi:
1) labāka gūto/zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
2) labāka gūto/zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.
pēc posmu noslēgumiem attiecīgi :
1) lielāks izcīnīto punktu skaits savstarpējās spēlēs;
2) labāka gūto/zaudēto vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
3) labāka gūto/zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
4) vairāk gūtie vārti visās spēlēs;
5) labāka gūto/zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs.
Ja komandai piešķirts tehniskais zaudējums, tad vienāda punktu skaita gadījumā sodītā komanda vienmēr
ieņem zemāku vietu.

7.3.2.

7.4.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.

Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņa vīriešu un sieviešu komandām
LHF kausa izcīņā vīriešiem piedalās Latvijas čempionāta vīriešu komandas izspēlējot "vienmīnusa" sistēmu,
spēlēm noritot pēc ranga zemāk esošās komandas zālē;
LHF kausa izcīņā sievietēm piedalās Latvijas čempionāta sieviešu komandas izspēlējot "vienmīnusa" sistēmu,
spēlēm noritot pēc ranga zemāk esošās komandas zālē.
Ja kāda no LHF kausa izcīņas spēlēm beidzas neizšķirti, uzvarētāja noskaidrošanai tiek izpildīti 7m soda
metieni (atbilstoši SHF noteikumu procedūrai);
LHF kausa fināli vīriešu un sieviešu komandām notiks LHF sacensību komisijas noteiktā sporta zālē;
Izdevumus, kas saistīti ar LHF kausa izcīņas finālu spēļu apkalpošanu (tiesnešu izdevumi, sekretariāta
izdevumi, spēļu translācijas) sedz LHF, priekšacīkšu izdevumus sedz "mājas komanda" atbilstoši LHF
noteiktajām apmaksām Latvijas čempionāta 1. līgai vīriešiem. Ceļa izdevumi tiek kompensēti atbilstoši
10l/100km.
Apbalvošana
Virslīga sievietēm, vīriešiem un 1.līga vīriešiem: 1.-3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu.
Šo komandu dalībnieki (25 personas, t.sk. ne vairāk kā 4 oficiālās personas) tiek apbalvotas ar medaļām;
Pamatojoties uz sadarbības līgumu ar SIA „Jokers”, par ģenerālsponsora piesaisti Latvijas vīriešu virslīgas
čempionātam, SynotTip virslīgā vīriešiem pēc sezonas noslēguma tiks finansiāli atbalstītas - attiecīgi:
par izcīnīto 1.vietu – 1000,-Eur;
par mūsdienīgu, kvalitatīvu videopārraidi, kas ir augstāka par nolikuma minimālo noteikto (spēles laika,
komandas nosaukumu/logo un rezultāta esamība, kvalitatīvs komentētājs, pirmsspēles/pēcspēles intervijas) –
30,-Eur;
dīdžejs un spēles vadītājs (orators) – 20,-Eur;
kvalitatīvas fotogrāfijas no spēles (min.5 gab.) un aktivitāte sociālos tīklos ar informāciju par spēli (vēlams
gan pirms, gan pēc spēles) – 20,-Eur;
priekšnesums pārtraukumos – 40,-Eur;
skatītāju skaits virs 100 – 30,-Eur.
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9.3.

Punkti 9.2.2.-9.2.6. tiek reizināti ar koeficientu, atbilstoši izcītītai vietai: 1.v. – 1,5; 2.v. – 0,8; 3.v. – 0,7; 4.v. –
0,6; 5.v. – 0,5; 6.v. – 0,4; 7.v. – 0,3:

Subsīdijas izlietojums
Video +
Dīdžejs-orators
Foto+soc.vide
Priekšnesums pārtr.
Skatītāju skaits 100+

Koef.
Euro
30
20
20
40
30
1.sp.viss
Maks.sp.

1,5
1v
45
30
30
60
45
210
3150

0,8
2v
24
16
16
32
24
112
1680

0,7
3v
21
14
14
28
21
98
1274

0,6
4v
18
12
12
24
18
84
1092

0,5
5v
15
10
10
20
15
70
910

0,4
6v
12
8
8
16
12
56
728

0,3
7v
9
6
6
12
9
42
546

9.4.

LHF kausa izcīņas uzvarētājas komandas vīriešu un sieviešu konkurencē tiek apbalvotas ar kausu. LHF un
sacensību atbalstītāji patur tiesības komandas apbalvot ar naudas un speciālbalvām.

10.
10.1.
10.2.

Komandu tiesības piedalīties starptautiskās sacensībās
Tiesības spēlēt Eiropas kausu turnīros komandas iegūst ranga kārtībā;
Tiesības piedalīties Baltijas līgas turnīrā, atbilstoši Latvijai piešķirtajam vietu skaitam tajās komandas iegūst
ranga kārtībā pēc sezonas noslēguma. Ja kāda komanda atsakās no šīm tiesībām, tās secīgi iegūst nākamās
komandas rangā.

11.
11.1.

Pieteikumi
Komanda līdz 20.07.2020. plkst. 12:00 iesniedz reģistrācijas apstiprinājumu (pielikums Nr.1) par dalību
čempionātā (reģistrācijas apstiprinājumu komandas var iesūtīt skenētā veidā ar e-pasta vēstuli uz adresi
info@handball.lv). Vienlaicīgi ar reģistrācijas apstiprinājumu komanda iemaksā LHF kontā drošības naudu
100,- Eur. Drošības nauda tiek ieskaitīta dalības maksā par piedalīšanos čempionātā, ja komanda ir ievērojusi
visus Nolikuma noteikumus un uzsākusi dalību čempionātā;
11.2.
Reģistrācijas apstiprinājumu pēc noteiktā datuma, bet ne vēlāk kā līdz 31.07.2020. plkst.12:00, var iesniegt,
tikai papildus 11.1. punktā norādītajai drošības naudai samaksājot 50,-Eur, kas netiek ieskaitīti čempionāta
dalības maksā;
11.3.
Tiesības iesniegt pieteikumu (pielikums Nr.2) dalībai čempionātā iegūst komandas, kuras ir reģistrējušās
dalībai čempionāta 11.1. un 11.2. punktos noteiktajā kārtībā;
11.4.
Komandu pieteikumus ar spēlētāju vārdiem un noformētām licencēm jāiesniedz LHF birojā līdz 22.08.2020.,
papildus tajā norādot personas, kuras ir atbildīgas par komandas mājas spēļu organizēšanu un komunikāciju ar
medijiem. Pieteikumus komandām jānoformē un jāiesūta elektroniskā veidā excel formātā (skatīt pielikumu)
uz adresi info@handball.lv. ;
11.5.
Pēc 11.4. punktā noteiktā termiņa beigām var tikt iesniegts papildus pieteikums (neatkarīgi no cilvēku skaita),
iemaksājot LHF 30,-Eur;
11.6.
Ja komanda nav iesniegusi pieteikumu un noteiktajā kārtībā nav samaksājusi dalības maksu, tā netiek pielaista
čempionātam un zaudē iemaksāto drošības naudu;
11.7.
Ja komanda noteiktajā kārtībā neveic otro maksājumu par dalību čempionātā, tā no čempionāta tiek izslēgta un
tās nospēlētās spēles anulētas. Šādā gadījumā komanda zaudē tiesības piedalīties nākamās sezonas čempionātā,
un Sacensību komisija ir tiesīga lemt par papildus sankciju noteikšanu;
11.8.
Komandas sezonas laikā ir tiesīgas pieteikt papildus spēlētājus, licencējot tos noteiktajā kārtībā:
11.8.1. Virslīga vīriešiem – līdz trešā posma sākumam;
11.8.2. Virslīga sievietēm – visas sezonas garumā;
11.8.3. Pirmā līga vīriešiem – līdz otrā posma sākumam;
11.9.
Līdz 22.08.2020. komandām elektroniskā formā nosūtot e-pastu uz info@handball.lv jāiesniedz komandas
kopbilde un katra komandas dalībnieka individuāla fotogrāfija spēļu formā. Par pārkāpumu var tikt piemērots
sods 30,-Eur par katru aizvadīto spēli, kamēr nav iesūtītas minētās fotogrāfijas, ko izskata sacensību direktors;
11.10. Pieteikšanās LHF kausa izcīņai ir brīvā formā iesūtīts pieteikums līdz 31.08.2020.

12.
12.1.
12.2.

Dalības maksa un izdevumi
Katra komanda patstāvīgi sedz izdevumus, kas saistīti ar tās piedalīšanos čempionātā;
Spēles rīkotāja komanda nodrošina un apmaksā sporta zāli, grīdas slaucītājus, kā arī spēl es sekretariātu (laika
ņēmējs un sekretārs), teksta tiešraides vadītāju un video translācijas nodrošinātāju (tikai SynotTip virslīgā
vīriešiem);
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12.3.

12.4.

Izdevumus, kas saistīti ar tiesnešu, spēļu inspektoru un sacensību kopējās organizācijas, t.sk. sacensību
materiālu pavairošanas, translāciju masu medijos, reklāmas, sakaru izdevumu, apbalvošanas, grāmatvedības,
tiesnešu atbildīgo personu un sacensību direktora apmaksu, LHF sedz no komandu iemaksām par dalību
čempionātā;
Dalības maksa:
SynotTip Virslīga vīriešiem
Maksājums
Drošības nauda
1.maksājums
2.maksājums

Summa
100,-EUR
1600,-EUR
1500,-EUR

Apmaksas datums
31.07.2020
30.08.2020
31.01.2021

Virslīga sievietēm
Maksājums
Drošības nauda
1.maksājums
2.maksājums

Summa
100,-EUR
1000,-EUR
900,-EUR

Apmaksas datums
31.07.2020
30.08.2020
31.01.2021

1.līga vīriešiem
Maksājums
Drošības nauda
1.maksājums
2.maksājums

Summa
100,-EUR
700,-EUR
700,-EUR

Apmaksas datums
31.07.2020
30.08.2020
31.01.2021

Kopā: 3200,-Eur

Kopā: 2000,-Eur

Kopā: 1500,-Eur

12.4.1. Kolektīvi, kuri tiek pārstāvēti Latvijas čempionātā ar divām komandām (virslīga vīriešiem un 1. līga
vīriešiem), tiek piemērota 10% atlaide no dalības maksas pirmās līgas komandai;
12.4.2. LHF ir tiesības katru sezonu paaugstināt dalības maksu līdz 10% ("inflācijas koeficienta" segšanai), par to
paziņojot komandām līdz 31.martam pirms nākamās sezonas nolikuma izstrādes.
12.5.
Par jebkura samaksas termiņa kavējumu čempionāta ietvaros, t.sk. soda naudu, LHF ir tiesīga piemērot
līgumsodu 1% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu;
12.6.
Rekvizīti maksājumu veikšanai Latvijas čempionāta ietvaros:
Lizuma iela 1, Rīga,
Latvijas Handbola federācijas (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40008022078) kontā: Nr.
LV44HABA0551043664745, kods HABALV22, “Swedbank” AS
13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

Translācijas un reklāma
Ja čempionāta laikā LHF noslēdz vienošanos par reklāmas izvietošanu, komandām ir pienākums nodrošināt
attiecīgo reklāmu izvietošanu mājas spēļu laikā. Par nepieciešamību izvietot reklāmu, LHF paziņo vismaz 5
(piecas) dienas pirms attiecīgās spēles;
Ja čempionātiem tiek piesaistīts ģenerālsponsors, LHF ir tiesības veikt tā reklāmas aktivitātes spēļu norises
vietās, attiecīgajai komandai par to paziņojot vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 2020./2021.gada sezonā
SynotTip virslīgā vīriešiem katras spēles sekretariātam (3 personas) jābūt tērptam organizētāju izsniegtā
ekipējumā ar ģenerālsponsora SynotTip virslīgas logo;
Ekskluzīvas tiesības pārraidīt 2020./2021.gada Latvijas čempionātu televīzijā un internetā, kā arī reklāmas
tiesības tajos, pieder LHF;
Komandām pieder tiesības, ievērojot normatīvos aktus, izvietot reklāmu internetā, presē, kā arī sporta zālēs,
kur tās aizvada mājas spēles. Tiesības izvietot reklāmu attiecīgajās sporta zālēs ir arī LHF;
Komandām ir tiesības gūt ienākumus, pārdodot biļetes uz mājas spēlēm;
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.
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