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Turnīra rīkošanas mērķis un uzdevumi 
Pludmales lakrosa turnīru (turpmāk - turnīrs) rīko biedrība „Lakrosa Klubs Libava” 

(turpmāk - LKL). Turnīra mērķis ir noteikt Latvijas spēcīgākās komandas. GADĀ, kā arī 
popularizēt lakrosu Latvijā, veicinot aktīvo spēlētāju skaita pieaugumu un jaunu 
komandu izveidošanos, tādejādi nodrošinot nepārtrauktu sporta veida izaugsmi un 
atpazīstamību Latvijā. Kā arī veicināt spēlētāju izaugsmi, tādejādi uzlabojot Latvijas 
izlases startus starptautiskajās sacensībās (piemēram, Eiropas un Pasaules čempionātos). 

 
Čempionāta rīkotāji 
1. Čempionāta rīkošanā iesaistītās atbildīgās personas: 

Joma Koordinators e-pasts Atbildības joma 

Pludmales Lakrosa 
turnīrs 

Guntis Anškēvics 
Tel. 27842696 

guntis.anskevics@gmail.com 

Komandu informēšana 
par izmaiņām, pieteikumu 

pieņemšana no 
komandām, apbalvošana, 

finālspēle, laukuma 
sagatavošanas 
koordinēšana. 

Tiesnešu kolēģija 
 

Ingus Liparts 
Tel. 29978119 

ingusl13@inbox.lv 
Tiesāšanas 

nodrošināšana, apmācība, 
instruktāža. 

WEB, IT 
Gints Grasis 

Tel. 26486937 
g.grasis@gmail.com 

www.llf.lv administrators, 
rezultātu publicēšana, 

statistikas publicēšana un 
apkopošana sadarbībā ar 
PLT galveno koordinatoru 
vai citu norīkotu personu. 

 
2. LKL iesniegtos protestus un disciplinārlietas, par turnīru izskata sekojošajā secībā: 

2.1. Pirmā instance kura izskata tāda veida protestus un disciplinārlietas ir Tiesnešu 
kolēģija, kura spriež par nepieciešamajiem piemērojamajiem mēriem. 

2.2. Ja kolēģija nevar izlemt par pareizo lēmumu tad tas jautājums tiek izskatīts 
valdes sēdē. 

2.3. Ja valde nespēj rast risinājumu iesniegtajā protestā vai disciplinārlietā tad sasauc 
komandu vadītāju kopsapulci. 

 
Pieteikšanās sacensībām: 
3. Lakrosa klubiem, kuri vēlas piedalīties turnīrā līdz 2012.gada 8.augustam LKL 

jāiesniedz sekojošus dokumentus: 
3.1. pieteikums dalībai turnīrā (1.pielikums) vienā eksemplārā,  ar klubu 

vadības un spēlētāju parakstītam, kā arī pieteikuma dublikāts elektroniskā 
versija jānosūta uz e-pastu lacrosse.libava@gmail.com; 

4. Katrai komandai ir jāpiesaka vismaz 7 (septiņi) spēlētāji, tai skaitā vārtsargs, bet ne 
vairāk kā 15 (piecpadsmit) spēlētāji, tai skaitā vārtsargi. 

5. Lakrosa klubs, kuru konkrētā komanda pārstāv, uzņemas pilnu atbildību par savu 
spēlētāju veselības stāvokli, atbild par to lai konkrētā kluba spēlētāji būtu apdrošināti 

mailto:guntis.anskevics@gmail.com
mailto:ingusl13@inbox.lv
mailto:g.grasis@gmail.com
http://www.llf.lv/
mailto:lacrosse.libava@gmail.com
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pret nelaimes gadījumiem lakrosa spēļu un treniņu laikā un izvērtē, vai atļaut 
konkrētajam spēlētājam piedalīties spēlē.  

6. Līdz turnīra pirmajai spēlei, komandai (komandas atbildīgai personai) ir jānokārto 
turnīra licence. Turnīra licences cena ir 40 (četrdesmit) LVL, kuru jāiemaksā LKL 
bankas kontā. 

 
 
Turnīra norises kārtība 
7. Turnīra izspēles kārtība: 

11.1. Turnīra izspēles kārtība tiks noteikta pēc komandu pieteikšanās turnīram. 
11.2 Precīzs spēļu grafiks tiks izsūtīts komandu pārstāvjiem 5 (piecas) dienas 

pirms turnīra.  
11.3. Turnīra spēles tiek rīkotas Liepājas pludmalē; 
 

8. Turnīra rezultātu noteikšanas kārtība:   
8.1. komanda par uzvaru saņem 3 (trīs) punktus; 

8.2. komanda par zaudējumu saņem 0 (nulle) punktus; 
8.3. neizšķirta gadījumā abas komandas saņem 1 (viens) punktu 
8.4. gadījumā, ja divām vai vairākām komandām turnīrā ir vienāds punktu skaits, 

priekšrocība ir tai komandai, kura: 
8.4.1. uzvarējusi savstarpējās spēlēs; 
8.4.2. labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs; 
8.4.3. visās spēlēs ir labākā starpība starp iemestiem un ielaistiem 

vārtiem; 
8.4.4. visās spēlēs ir iemetusi vairāk vārtu. 

  
9. Sacensību uzvarētāju apbalvošana; 

9.1. sacensību noslēgumā pirmo trīs vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar 
medaļām; 

9.2. sacensībās pirmo vietu ieguvušā komanda saņem ceļojošo kausu. 
 

Spēles noteikumi 
10. Čempionāts tiek spēlēts pēc noteikumiem, kuri tiks izsūtīti komandu pārstāvjiem 

brīdī, kad tie būs nosūtījuši pieteikumu uz augstākminēto e-pasta adresi. 
11. Pamatojoties uz objektīviem iemesliem ir iespējas sekojošas atkāpes no 

noteikumiem: 
11.1. attiecībā pret laukuma izmēriem; 
11.2. attiecībā pret spēles kreklu atbilstību noteikumiem; 
11.3. attiecībā uz izmantojamo ekipējumu, bet lai tas neapdraud paša 

spēlētāja un citu spēlētāju veselību un dzīvību. Ja spēlētājs izmanto 
neatbilstošu ekipējumu, tad viņš uzņemas pilnu atbildību par savas rīcības 
sekām. 

12. Pirms spēles komandām ir jāiesniedz tiesnešiem kapteiņa parakstītu spēlētāju 
sarakstu, kuri piedalās konkrētajā spēlē. 

13. LKL nodrošina, ka uz katru spēli tiesnešiem ir pieejamas vismaz 3 (trīs) bumbiņas, lai 
nodrošinātu spēles raitu norisi. 
 

Lakrosa klubu amatpersonu, spēlētāju, treneru un citu komandas oficiālo personu 
pienākumi un tiesības 
14. Par laukuma noorganizēšanu, sagatavošanu un novākšanu atbild LKL, kurš koordinē 

laukuma sagatavošanu. 
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15. LKL ir izveidojusi komisiju (skatīt Nolikuma 2.punktu), kuras viens no uzdevumiem ir 
lemt un piemērot sodus klubu amatpersonām, spēlētājiem, treneriem un citām 
komandas oficiālajām personām par: 

15.1. Nesportisku rīcību spēļu laikā gan laukumā, gan ārpus tā 
(piemēram, kaušanos, lamāšanos, utt.); 

15.2. par noteikumiem neatbilstošu uzvedību uz spēlētāju rezervistu 
soliņa, trenera laukumā, u.c. vietās; 

15.3. par īpaši agresīvu un bīstamu spēli. 
16. Par kaušanos spēles laikā piemērojamais sods ir: 

16.1. ja pirmoreiz – diskvalifikācija uz nākošo spēli; 
16.2. ja otrreiz - diskvalifikācija uz visu turnīru. 

17. Komisijas pieņemtais lēmums ir saistošs visiem turnīra spēlējošiem klubiem, tai 
skaitā, spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 
 

Sacensību tiesāšana 
18. Spēļu tiesāšanu organizē LKL izveidotā Tiesnešu kolēģija. 
19. Komandu treneri ir atbildīgi par spēlētāju iepazīstināšanu ar noteikumiem. 
20. Spēli tiesāt drīkst tikai tie kluba pārstāvji, kurus norīkojusi tiesnešu kolēģija. Katram 

klubam uz katru spēli ir jānodrošina vismaz 2 (divus) tienešus (1 (vienu) laukuma 
1(vienu) galdiņa tiesnesi/ protokolētāju). 

21. Ja komanda nevar nodrošināt tiesnešus uz konkrētu spēli, tad par to ir jāziņo vismaz 
5 (piecas) minūtes pirms spēles LKL Tiesnešu kolēģijai.  

22. Spēli tiesā tiesnešu brigāde, kurā jābūt 4 (četriem) tienešiem: 2 (divi) laukuma 
tiesneši un 2 (divi) galda tiesneši/protokolisti. 

23. Spēli tiesā tiesneši, kuri spēles brīdī nav iesaistīti spēlē un pārstāv citas komandas. 
Piemēram: spēlē divas komandas: „Sarkanā komanda” pret „Dzelteno komandu” un 
tiesāšanu nodrošina tiesneši no „Zaļās komandas” un „Baltās komandas”. 

24.  Ja tiesnesis nepamatotu iemeslu dēļ neierodas uz spēli, tad klubs, kuru pārstāv 
tiesnesis, tiek sodīts ar 10 (desmit) LVL lielu naudas sodu. 

 
Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 
25. Protestus un pretenzijas iesnieguma formā par tiesnešu, organizatoru vai spēlētāju 

rīcību var iesniegt ne vēlāk kā piecas dienas pēc turnīra. 
26. Iesniegumu sagatavo (brīvā formā) un iesniedz LKL. Iesniegumam ir jāatbilst 

23.04.1996 Ministru kabineta noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi” prasībām. 

27. Iesniegumu izskata komisija (skatīt Nolikuma 2.punktu) nepieciešamības gadījumā 
pieaicinot visas iesaistītās puses. Komisija savu lēmumu noformē rakstiski, kur 
pamato piemērotā soda pamatojumu un nepieciešamības gadījumā nosaka arī 
pārbaudes laiku. Komisijas pieņemtais lēmums ir saistošs visiem turnīrā spēlējušiem 
klubiem, tai skaitā, spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām. 

28. Komisijas kā soda mēru var piemērot brīdinājumu, naudas sodu (no 10LVL – 100LVL). 
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          Pielikums Nr.1 

 
 

Biedrība “Lakrosa Klubs Libava” 
Reģ. No. 40008166567      Tel. + 371 27842696 
AS Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22,    E-pasts: lacrosse.libava@gmail.com 

IBAN  LV46HABA0551033095298     lklibava.lv 

 
PIETEIKUMS AR VIENOŠANOS DALĪBAI Pludmales lakrosa turnīram 

 
Klubs  

Biedrības vai iestādes nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese 

1. Spēlētāju saraksts: 
N.p.k. Vārds, Uzvārds Krekla numurs Spēlētāja paraksts* 

1.     

2.     
3.     

4.     
5.     

6.     

7.     
8.     

9.     
10.     

11.     
12.     

13.     

14.     
15.     
 
 

2. Kluba atbildība.  
2.1. Vispārēja atbildība.  
Klubs uzņemas pilnu atbildību par sava kluba dalībnieku un komandas spēlētāju rīcību LKL 
rīkotajā Pludmales lakrosa turnīrā gan uz laukuma, gan ārpus tā.  
 
3. Citi pieteikuma nosacījumi. 
3.1. Visi LKL Pludmales lakrosa turnīra nolikumā minētie punkti attiecas uz šo pieteikumi pilnā 
mērā, un tā kā, ja tie būtu minēti šajā pieteikumā pilnā tekstā, un parakstot šo pieteikumu klubs 
apstiprina, ka iepazinies ar tiem pilnā apmērā.  

http://www.llf.lv/
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3.2. Šis pieteikums jāsagatavo divos eksemplāros, un tiks uzskatīts par pieņemtu, ja uz tā ir LKL 
priekšsēdētāja parakstu par saņemšanu. Viens eksemplārs atradīsies LKL, bet otru patur klubs.  
 
 
Treneris (-i): 

 
 
Kluba nozīmētie galdiņa tieneši (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): 

 
 
 
 
Kluba pilni rekvizīti.  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
Paraksta tiesīgā persona.  
 
Datums:                                            Paraksts:                            (                                   ) 
          Atšifrējums 

 


