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Apstiprinu,  

Latvijas Lakrosa federācijas 

prezidents G. Ginters __________ 

2011. gada __. _______________ 

LATVIJAS INTERKROSA LĪGA 2011 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Veicināt bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes ar interkrosu ārpusstundu nodarbībās. 

1.2. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar interkrosa spēli. 

1.3. Ieinteresēt izglītības iestādes apgūt jaunu sporta veidu.  

 

2. Organizatori 

2.1. Latvijas Lakrosa federācija (turpmāk LLF). 

2.2. Latvijas Interkrosa līgas 2011 (turpmāk LIL 2011)  rīkošanā iesaistītās atbildīgās personas: 

 2.2.1. Interkrosa attīstības koordinators Mārtiņš Āboliņš tel. 26243818 martins_abolins@inbox.lv; 

2.2.2. Interkrosa attīstības koordinators Kristaps Lācis tel. 29103483 kristaps.lacis@inbox.lv; 

2.2.3. Galvenais tiesnesis - Dins Bahs tel. 20202720 dinsb@inbox.lv; 

2.3. Iesniegtos protestus un disciplinārlietas, par čempionātu izskata Latvijas Lakrosa federācijas valde 

 

3. Pieteikšanās un reģistrēšanās sacensībām: 

3.1. Interkrosa komandām, kuras vēlas piedalīties LIL 2011 posmā, ne vēlāk kā nedēļu pirms posma sākuma 

brīvā veidā jāuzraksta pieteikums, ka komanda vēlas piedalīties attiecīgajā līgas posmā, rakstot uz e-pastu 

martins_abolins@inbox.lv, vai tas jāpaziņo zvanot Mārtiņam Āboliņam tel. 26243818.  

3.2. Komandas atbildīgā persona, kas paraksta Reģistrēšanās lapu (1. Pielikums) ir atbildīga par savas komandas 

iepazīstināšanu ar LIL 2011 nolikumu un to iesniedzot organizatoriem reģistrēšanās laikā uzņemas atbildību 

par to, ka komanda ievēros visus nolikumā esošos noteikumus. 

3.3. Pirms katra LIL 2011 posma, tā norises dienā, reģistrēšanās laikā, jāiesniedz aizpildīta Reģistrēšanās lapa (1. 

Pielikums), kuru pēc iesniegšanas apstiprina Interkrosa attīstības koordinators Mārtiņš Āboliņš, ja komandas 

sastāvs atbilst LIL 2011  nolikumam.  

 

4. Dalībnieki 

4.1. Katrai komandai pirms katra posma Reģistrēšanās lapā (1. Pielikums) jāuzrāda vismaz 5 (pieci) laukuma 

spēlētāji, no tiem 1 (viens) vārtsargs, bet ne vairāk kā 8 (astoņi) spēlētāji, ieskaitot vārtsargus.  

4.2. LIL 2011  posma spēlēs laikā katras komandas sastāvā uz laukuma jābūt vismaz 2 (divām) spēlētājām. 
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4.3. Katram LIL 2011  posmam komandas sastāvā jābūt vismaz 2 (divi) spēlētājiem (puiši, vīrieši). 

4.4. LIL 2011 var piedalīties visu vecumu spēlētgribētāji, izņemot 2010. gada Latvijas Lakrosa izlases spēlētājus. 

(Ir pieļaujami izņēmumi vienojoties ar sacensību organizatoriem. Spēlētājam, kas neatbilst šī nolikuma 

punktam 4.4. jāraksta iesniegums organizatoriem ne vēlāk, kā 7 (septiņas) dienas pirms attiecīgā posma 

sākuma. ) 

4.5. Reģistrācijas lapā (1. Pielikums) norādītā komandas atbildīgā persona,  uzņemas pilnu atbildību par savu 

spēlētāju veselības stāvokli un izvērtē,  vai atļaut konkrētajam spēlētājam piedalīties spēlē. 

4.6. Katrā posmā ir atļauts pieteikties un reģistrēties komandām, kas iepriekšējos posmos nav ņēmušas dalību. 

4.7. Izmaiņu veikšana komandu sastāvos: 

 4.7.1. LIL 2011 posma laikā komandām savā starpā nav atļauts mainīt spēlētājus, kā arī viens spēlētājs 

posma laikā nedrīkst spēlēt vairāk kā vienā komandā. 

 4.7.2. LIL 2011 laikā viens spēlētājs nedrīkst spēlēt vairāk kā vienā komandā. (Ir pieļaujami izņēmumi 

vienojoties ar sacensību organizatoriem. Spēlētājam, kas neatbilst šī nolikuma punktam 4.7.2. jāraksta 

iesniegums organizatoriem ne vēlāk, kā 7 (septiņas) dienas pirms attiecīgā posma sākuma. ) 

4.7.3. Komandas atbildīgā persona, kas norādīta Reģistrēšanās lapā (1. Pielikums), pirms katra posma var 

pieteikt un reģistrēt spēlētājus, kas nav iepriekš piedalījušies šīs komandas sastāvā LIL 2011, nepārkāpjot 

šajā nolikumā esošos noteikumus. 

4.8. Ja turnīram pieteiksies vairākas komandas ar būtisku vecuma atšķirību, tad spēles tiks aizvadītas dažādās 

vecuma grupās. Jaunākās vecuma grupas komandām (visi spēlētāji jaunāki par 16 gadiem) katrs posms būs kā 

atsevišķs turnīrs, līdz ar to, netiks skaitīts kopvērtējums. 

  

5. LIL 2011  norises kārtība 

5.1. Latvijas interkrosa līgas 2011 izspēles kārtība: 

5.1.1. LIL 2011 tiek rīkota 4 (četros) posmos. 

5.1.2. LIL 2011 precīzu posmu kalendāru sastāda organizatori, un tas tiks publicēts www.llf.lv/interkross . 

Informāciju iespējams arī iegūt rakstot Mārtiņam Āboliņam uz e-pastu martins_abolins@inbox.lv! 

5.1.3. LIL 2011 spēles notiks pēc http://llf.lv/interkross/noteikumi-2000 esošajiem interkrosa noteikumiem.  

5.1.4. Informāciju par LIL 2011 posma norises laiku un vietu organizatori publicēs www.llf.lv/interkross ne 

vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms posma sākuma. 

5.2. Pamatnoteikumi sacensībās 

 5.2.1. Bezkontakta spēle 

 5.2.2. Spēlētājs pārvalda bumbiņu ne ilgāk kā 5 sekundes 

 5.2.3. Ar bumbiņu nūjas groziņā spēlētājs vai skrien, vai stāv (aizliegts staigāt) 

 5.2.4. Ar bumbiņu piespēles izdara pa gaisu 

 5.2.5. Bumbiņu nedrīkst aizskart ar rokām 

5.3. LIL 2011 posmu spēļu kārtība tiks noteikta pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas un reģistrācijas. 

http://www.llf.lv/
http://www.llf.lv/
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5.4. Komanda vai komandas dalībnieks, kas neievēro šajā nolikumā esošos noteikumus, var tikt brīdināts vai 

diskvalificēts. 

5.4.1. Brīdinājumus LIL 2011 organizatori rakstiski iesniedz brīdinātās komandas pārstāvim. LLF Valdes 

pieņemtais lēmums ir saistošs visām LIL 2011  spēlējošām komandām,  spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba 

personām. 

 5.4.2. Par atkārtotu brīdinājumu komandu vai šīs komandas spēlētāju no LIL 2011 posma var diskvalificēt 

sacensību organizatori, kas iesniedz komandas pārstāvim rakstisku informāciju par komandas 

diskvalificēšanu no posma. LLF Valdes pieņemtais lēmums ir saistošs visām LIL 2011  spēlējošām 

komandām,  spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 

 5.4.3. Par komandas vai tās spēlētāja diskvalificēšanu no LIL 2011 un rezultātu anulēšanu, nolikumā esošo 

noteikumu pārkāpumu gadījumā, tiks lemts LLF Valdes sēdē, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

ieinteresētās puses. LLF Valde savu lēmumu noformē rakstiski, ietverot lēmumu un pamatojot lēmuma 

iemeslus. 

 5.4.4. Alkohola vai apreibinošu vielu lietošanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no attiecīgā LIL 2011 

posma un komanda tiek brīdināta. Par tālāku rīcību un LLF valde, nepieciešamības gadījumā pieaicinot visas 

iesaistītās puses. LLF Valde savu lēmumu noformē rakstiski, kur pamato piemērotā soda pamatojumu un 

nepieciešamības gadījumā nosaka arī pārbaudes laiku. LLF Valdes pieņemtais lēmums ir saistošs visām LIL 

2011  spēlējošām komandām,  spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 

 5.4.5. Par kaušanos dalībnieks tiek diskvalificēts no LIL 2011 posma, kurā notika šis pārkāpums, komandai 

atlikušā LIL 2011 posma spēle jāspēlē mazākumā. Par turpmāku rīcību lemj LLF valde, nepieciešamības 

gadījumā pieaicinot ieinteresētās puses. LLF Valde savu lēmumu noformē rakstiski, ietverot lēmumu un 

pamatojot lēmuma iemeslus. LLF Valdes pieņemtais lēmums ir saistošs visām LIL 2011  spēlējošām 

komandām,  spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 

5.5. LLF nodrošina, ka tiek uzskaitīta spēļu statistika (gūtie vārti, piespēles komandai un spēlētājiem individuāli, 

kā arī komandu gūtie punkti) un pēc spēlēm informācija tiek publicēti www.llf.lv 

5.6. Komandas, kurām nav krekliņi ar redzamiem numuriem, organizatori spēles laikā nodrošinās ar vestītēm. 

5.7. Atbildīgajām personām, kuru komandu vārtu sargiem nav nepieciešamais inventārs par to jāziņo 

organizatoriem ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms LIL 2011 posma sākuma. 

 5.7.1. Vārtu sargiem, kuriem nebūs nepieciešamais inventārs, spēles laikā to nodrošinās organizatori. 

5.8. LIL 2011 spēļu ilgumu vai par īpašiem posma noteikumiem, organizatori pirms katra posma, pēc komandu 

reģistrēšanas, paziņos komandu atbildīgajām personām. 

 

 

 

 

 

http://www.llf.lv/
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6. Vērtēšana 

6.1. Posma uzvarētājus un komandu vietu izkārtojumu posmā nosaka pēc noteiktās spēļu kārtības 

6.1.1. Posma grupu spēlēs par uzvaru komandai tiek piešķirti  3 grupu spēļu punkti, par neizšķirtu 1 grupu 

spēļu punkts, par zaudētu spēli – 0 punkti. 

6.1.2. Gadījumā, ja grupu spēlēs divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētājus 

nosaka sekojošā kārtībā – vispirms pēc gūto grupu spēļu punktu skaita savstarpējās spēlēs, tad pēc gūto un 

ielaisto vārtu starpības. 

6.1.3. Gadījumā, ja organizatori nolikumā esošo noteikumu neievērošanas vai komandas neierašanās dēļ, 

kādai komandai piešķir tehnisko zaudējumu, tad šīs komandas pretinieki attiecīgajā spēlē uzvar ar rezultātu 

10 : 0. 

6.2. LIL 2011  kopvērtējuma rezultātu noteikšanas kārtība: 

6.2.1. Atkarībā no iegūtās vietas posmā komandai tiek piešķirti sekojoši punkti: 

 1. Vieta – 100 punkti 

 2. Vieta – 80 punkti 

 3. Vieta – 70 punkti 

 4. Vieta – 50 punkti 

 5. Vieta – 45 punkti 

 6. Vieta – 40 punkti 

 7. Vieta – 35 punkti 

 8. Vieta – 30 punkti 

 9. Vieta – 25 punkti 

 10. Vieta – 20 punkti 

 11. Vieta – 15 punkti 

 12. Vieta – 10 punkti 

 13. līdz 99. Vieta – 5 punkti 

 Komandai, kas posmā nepiedalās – 0 punkti 

6.2.2. Katrā LIL 2011 posmā iegūtie punkti tiks summēti kopā, lai noteiktu labākās komandas kopvērtējumā. 

6.2.3. Gadījumā, ja kopvērtējumā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētājus 

nosaka sekojošā kārtībā: 

5.4.3.1. Vispirms pēc gūto uzvaru skaita savstarpējās spēlēs; 

5.4.3.2. Tad pēc gūto uzvaru un neizšķirtu skaita kopvērtējumā, rēķinot, ka uzvara ir trīs neizšķirtus 

vērta (Tātad aprēķina summu, skaitot par uzvaru 3 punktus, par neizšķirtu 1); 

5.4.3.3. Pēc gūto un ielaisto vārtu starpības. 

6.3. Rezultatīvākais spēlētājs LIL 2011 posmā – dalībnieks, kas posmā guvis visvairāk rezultativitātes punktu 

(rezultativitātes punkti = spēlēs gūtie vārti + spēlētāja rezultatīvo piespēļu skaits). Rezultatīvākais LIL 2011 – 

sacensību dalībnieks, kuram posmos gūto rezultativitātes punktu summa ir vislielākā. 
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6.4. Labākais un labākā spēlētāja tiks noteikti pēc sacensību organizatoru viedokļa katrā posmā un LIL 2011 

kopvērtējumā. 

6.5. Labākais vārtu sargs – pēc vadības viedokļa labākais posma vārtu sargs. Labākais vārtu sargs kopvērtējumā  

– pēc organizatoru viedokļa labākais LIL 2011 vārtu sargs. 

6.6. Komanda, lai tās katrā nākošajā posmā gūtie punkti tiktu pieskaitīti iepriekšējiem LIL 2011 posmos 

gūtajiem punktiem, nedrīkst mainīt nosaukumu un atbildīgo personu. 

6.7. Ja spēlētājs ir mainījis komandu, nepārkāpjot šī nolikuma (4.7.1.) punktu, tad spēlētāja rezultativitātes 

punkti netiek pieskaitīti iepriekš gūtajiem punktiem. 

 

 

7. Apbalvošana 

7.1. Katra LIL 2011 posma labāko trīs komandu spēlētāji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām un kausiem. 

 7.1.1. Tiek apbalvoti tikai tie komandas spēlētāji, kas tiek reģistrēti attiecīgajam LIL 2011 posmam. 

7.2. Labāko trīs komandu spēlētāji kopvērtējumā tiks apbalvoti ar medaļām pēc pēdējā posma.  

7.2.1. Tiek apbalvoti tikai tie komandas spēlētāji, kas tiek reģistrēti LIL 2011 noslēdzošajā posmā vai 

gadījumā, ja komanda nepiedalās noslēdzošajā posmā un iekļūst starp pirmajām trīs labākajām komandām, 

apbalvo tos komandas spēlētājus, ko attiecīgā komanda reģistrēja LIL 2011 posmā, kurš bija šīs komandas 

dalības pēdējais posms. 

7.3. Labākais spēlētājs, labākā spēlētāja, labākais vārtu sargs un rezultatīvākais spēlētājs katrā posmā un 

kopvērtējumā tiks apbalvoti ar īpašām balvām. 

   

8. Laukums un tā sagatavošana 

8.1. Par laukuma noorganizēšanu, sagatavošanu un novākšanu atbild LIL 2011 organizatori.  

8.2. Laukuma fizisko sagatavošanu veic organizatori. 

8.3. Organizatori LIL 2011 posmā nodrošinās 3 (trīs) spēlei nepieciešamās bumbiņas. 

 

9. Sacensību tiesāšana 

9.1. Spēļu tiesāšanu organizē LIL 2011  organizatori. 

9.2. LIL 2011 spēles un tiesāšana notiks pēc http://llf.lv/interkross/noteikumi-2000 esošajiem interkrosa 

noteikumiem. 

9.3. Komandu atbildīgās personas ir atbildīgas par spēlētāju iepazīstināšanu ar noteikumiem. 

9.4. Spēli tiesā vismaz viens laukuma tiesnesis un vismaz viens galdiņa tiesnesis. 

  

10. Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

10.1. Protestus un pretenzijas iesnieguma formā par tiesnešu, organizatoru vai spēlētāju rīcību var iesniegt ne 

vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc notikušās spēles. 
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10.2. Iesniegumu sagatavo (brīvā formā) un iesniedz LLF valdei rakstot uz e-pastu llfvalde@googlegroups.com 

vai nosūtot pa pastu uz Latvijas Lakrosa federācijas pasta adresi Vagonu iela 35 - 5, Rīga, LV-1009, Latvija. 

Iesniegumam ir jāatbilst 23.04.1996 Ministru kabineta noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas noteikumi”. 

10.3. Iesniegumu izskata LLF valde, nepieciešamības gadījumā pieaicinot visas iesaistītās puses. LLF Valde savu 

lēmumu noformē rakstiski, kur pamato piemērotā soda pamatojumu un nepieciešamības gadījumā nosaka 

arī pārbaudes laiku. LLF Valdes pieņemtais lēmums ir saistošs visām LIL 2011  spēlējošām komandām,  

spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 

10.4. Par sekām lems LLF valde. 

  

11. Citi noteikumi 

11.1. Sacensību laikā organizatori dalībniekus nodrošinās ar nelielu medicīnisko palīdzību. 

11.2. Par dalībnieku sacensībās gūtajām traumām organizatori neuzņemas atbildību. 

11.3. LIL 2011 nolikums un tajā esošie noteikumi ir saskaņoti ar LLF valdi. 

 

Informāciju sagatavoja Latvijas Lakrosa federācijas Interkrosa koordinatori: 

Mārtiņš Āboliņš ___________________ 

Kristaps Lācis     ___________________ 

 

01.01.2011. 

 

 



Latvijas Interkrosa līga 2011   7/7 
 

Pielikums Nr.1 

REĢISTRĒŠANĀS LAPA 

Latvijas Interkrosa līga 2011 

 

Komanda ________________________________________________________  

Nr. 
p.k. 

Nr. 
Vārds Uzvārds 

Dzimšanas 
gads 

Datums Paraksts 

1.       
2.       
3.       

4.       
5.       
6.       
7.       

8.       
 

Atbildīgā persona _________________________________________________  
 (Vārds, Uzvārds)  (Paraksts) 
 
 
Atbildīgās personas e-pasts _______________________________________________  
 
 
Parakstot šo reģistrēšanās lapu, komandas atbildīgā persona uzņemas atbildību, lai komanda 
ievērotu visus Latvijas Interkrosa līgas 2011 nolikumā esošos noteikumus. Ja komanda neievēros 
šos noteikumus, tad tā var tikt brīdināta vai diskvalificēta no sacensībām.  
 
 
 
Komanda tiek apstiprināta sacensībām, 
 
 
Mārtiņš Āboliņš  ______________   
Interkrosa koordinators 
Latvijas Lakrosa federācija  


