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LAKROSS PASAULĒ



LAKROSA VĒSTURE

Minēts vēstures grāmatās jau 1636. gadā, to spēlēja Ziemeļameri-
kas indiāņu ciltis. Indiāņiem lakross apzīmēja garīgumu, to spēlējā, 
lai dziedinātu slimos, lai izvairītos no kariem un atrisinātu konflik-
tus. Lakrosu spēlēja arī svētkos.
Tas ir Kanādas nacionālais sporta veids.

KAS IR LAKROSS?

Lakross ir pilna kontakta komandu sporta veids, kuru spēlē ar
speciālām nūjām un bumbiņu. Spēles mērķis ir gūt vairāk vārtus 
nekā pretinieks. Katrai komandai uz laukuma vienlaicīgi atrodas 10 
spēlētāji. Spēles laiks ir 80 minūtes.

2014. gada Pasaules čempionāts Denverā, ASV

2016. gada Eiropas čempionāts Budapeštā



LAKROSS PASAULĒ

Lakross ir visstraujāk augošais sporta veids pasaulē. Eiropā ir attīstītas 300 jaunas komandas pēdējo 15 gadu laikā.

Paplašinās arī valstvienību skaits, šobrīd tas sasniedzis apmēram 60 komandas visā pasaulē. Katru gadu lakross tiek attīstīts arvien jaunās valstīs 
kā, piemēram, pēdējā gadā – Jamaikā, Horvātijā un Grieķijā.

2016. gada Eiropas čempionāts Budapeštā. Spēle pret Čehiju



LAKROSS LATVIJĀ



LAKROSS LATVIJĀ

     Latvijas Lakrosa federācija tika dibināta 2005. gadā;
     Sabiedriskā labuma statuss tai piešķirts 2008. gadā;
     Eiropas Lakrosa federācijas (ELF) un Starptautiskās Lakrosa  
     federācijas (SLF) pilntiesīgie biedri;
     Latvijas Sporta federāciju padomes biedri (LSFP);
     Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas (LKSSA) biedri.

LATVIJAS IZLASES MĒRĶIS -  TOP 6

Ierindoties starp Pasaules spēcīgākajām komandām,kā Amerikas 
savienotās valstis, Kanāda, Anglija, Irokēza, Skotija.

2016. gada spēle pret Angliju

2016. gada spēle pret Ungāriju



LATVIJAS VĪRIEŠU IZLASE LAKROSĀ

Latvijas vīriešu izlase aktīvi trenējās jau kopš 2004. gada. Gadu gaitā ir izveidojies spēcīgs komandas kodols, kuru papildina ārzemju latvieši no 
ASV. Izlases pamatā ir jaunieši no 18-28 gadu vecumam.

Pasaulē Latvijas izlase tiek augsti vērtēta ar savu fizisko spēli un sīksto cīņas sparu. Mūsu komanda ir saliedēta, ar savām ilggadējām tradīcijām.

2014. gada Pasaules čempionāts



2#  Berl in Open / 2017.

1# Berl in Open / 2016.

19# Pasaules čempionātā
Kolorādo / 2014.

11# Eiropas čempionātā
Lahti / 2008.

12# Eiropas čempionātā
Prāgā /  2004.

9# Eiropas Čempionāts
Budapeštā /  2016.

2#  Berl in Open / 2015.

20# Pasaules čempionātā
Mančesterā /  2010.

14# Pasaules čempionātā
Ontario /  2006.



IZLASES VETERĀNI

Latvijā lakross tiek balstīts uz pašfinansējumu un tīru entuziasmu. 
Lai attīstītu sporta veidu vēl augstākā līmenī, spēlētājiem ir jābūt 
aktīviem un mērķtiecīgiem. Lakrosa veterāni: Gatis, Kaspars un 
Miks, ir bijuši daļa no lakrosa izlases jau kopš 2006. gada.

GATIS ZEPS

Lakrosu spēlēju jau kopš 2005. gada, tolaik man bija 15 gadu. 
Atceros, kā mums, skolniekiem, sporta stundā tika demonstrēts
jauns sporta veids, kas mani uzreiz aizrāva. 2006. gadā pirmo reizi 
tiku uzaicināts pārstāvēt Latvijas izlasi Pasaules čempionātā. Man ir 
paveicies pārstāvēt izlasi visās sacensībās Eiropas un pasaules 
mērogā. Paralēli es spēlēju hokeju un florbolu, bet lakross man 
viemēr bijis tuvāks sirdij.

KASPARS STABULNIEKS

Lakrosu uzsāku spēlēt vienlaikus ar savu brāli Miku. Pa šiem gadiem 
izlasi esmu pārstāvējis gan spēlētāja, gan trenera lomās. Ikdienā 
spēlēju izlasē un vadu klubu treniņus, lai savu pieredzi nodotu 
citiem spēlētājiem. Latvijas lakrosa līmenis aug, tas atspoguļojas 
internacionālo turnīru sasniegumos. Izlases un Latvijas klubu 
sniegumi kļūst arvien labāki.

MIKS STABULNIEKS

Mūsu misija nākamajam gadam - iekļūt 5 labāko pasaules komandu 
topā. Kaut arī Latvijā lakross savu popularitāti iemanto lēnām, gadu 
gaitā mūsu vīri ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi un prasmi. Es droši 
varu teikt, ka esam vieni no prasmīgākajiem Eiropā un mūsu misija 
ir īstenojama.



PASAULES ČEMPIONĀTS
2018



2016. gada spēle pret Beļģijas izlasi

2016. gada spēle pret ASV komandu

2017. gada pārbaudes spēle pret Nīderlandi

2018.  GADA PASAULES ČEMPIONĀTS

Turnīrs noritēs Natanjā, Izraēlā. Čempionāts aizsāksies 12. jūlijā un 
ilgs deviņas dienas. Par čempiontitulu cīnisies 50 valstvienības, 
padarot šo par lielāko lakrosa notikumu līdz šim. Šis būs pirmais 
Pasaules turnīrs, kas tiks spēlēts ārpus ASV, Kanādas, Anglijas vai 
Austrālijas.



MĒRĶA SASNIEGŠANAI MUMS IR NEPIECIEŠAMS JŪSU ATBALSTS

KOPĀ  €  62 000

Inventārs
€ 1 500

Naktsmītnes
€ 25 000

Ēdināšana
€ 13 000

Ceļš
€ 9 500

Ekipējums
€ 8 000

Čempionāta
dal ības maksa
€ 5 000 € 2 696

€ 1087€ 565€ 413€ 348€ 217€ 65

Viens cilvēks kopā

Viens cilvēks

Inventārs

Čempionāta dal ības maksa

Ekipējums

Ceļš

Ēdināšana

Naktsmītnes



ATBALSTĪTĀJA IEGUVUMI

     Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi;
     Individuālas reklāmas kampaņas izstrāde sadarbībā ar
     lakrosa izlasi un Latvijas lakrosa federāciju
     (product placement, publikācijas, atsauksmes, u.c.);
     Uzņēmuma logo iekļaušana uz spēlētāju formām vai ķiverēm;
     Jūsu uzņēmuma un produkta reklāma Latvijas izlases

     Logo izvietošana Latvijas čempionāta norises vietā.



KONTAKTI

Sporta biedrība «Latvijas Lakrosa federācija»
Reģ. nr. 40008088671
AS Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22
IBAN LV50HABA0551011728066
Juridiskā adrese: Hāpsalas iela 1-k1, 42, Rīga,LV - 1005

Krišjānis Volfs
Latvijas Lakrosa federācijas prezidents

k.volfs@llf.lv
+371 28678941
WWW.LLF.LV

www.facebook.com/Latvialacrosse/



LATVIJAS LAKROSA IZLASE
CER UZ JŪSU ATBALSTU!


