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Dalībnieki: 

Vīriešu konkurencē: „RJTC”, „LIBAVA”, „Mītava”, „Archer Lacrosse”, „Valmieras puikas”, 

„Druvas Dynamite” 

Sieviešu konkurencē: SLK Rīga, SLK Libava, LSPA/Lady Taxi, SLK Mītava 

Misija, vīzija un mērķi 

1. Izveidot ikgadēju ziemas lakrosa turnīru sieviešu un vīriešu komandām; 

2. Veicināt lakrosa komandu sadraudzību un kopā būšanu; 

3. Noskaidrot spēcīgākās lakrosa komandas iekštelpās; 

4. Veicināt aktīvu izklaidi, lai vairotu uzvaras prieku un pozitīvas emocijas. 

Laiks un vieta 

1.decembris no 10:00 – 20:00, Olimpiskais Sporta centrs 

Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga 

Ierašanās: no plkst. 9:30 

Reģistrācija: no plkst. 10:00 

Laukuma sagatavošana: no plkst. 10:00 

Turnīra spēļu sākums: plkst. 10:45 

Turnīra rīkošanā iesaistītās atbildīgās personas:  

Māris Melders- sacensību norises vadītājs 

Edgars Vasiļevskis- tiesnešu kolēģijas vadītājs 

Ieva Opoļska – sacensību norises organizētāja 

 

1. Pieteikšanās sacensībām: 

1.1. Lakrosa klubiem, kuri vēlas piedalīties turnīrā līdz 2012.gada 1.novembrim jāiesūta 

savs pieteikums uz info@llf.lv. 

1.2. Pieteikums dalībai turnīrā (1.pielikums) vienā eksemplārā,  ar klubu vadības un 

spēlētāju parakstiem, kā arī pieteikuma dublikāts elektroniskā versija jānosūta uz  

e-pastu info@llf.lv nedēļu līdz turnīra sākumam (23.novembris). 

1.3. Katrai vīriešu komandai ir jāpiesaka vismaz 10 (desmit) spēlētāji, tai skaitā 

vārtsargs, bet ne vairāk kā 20 (divdesmit) spēlētāji, tai skaitā vārtsargi; 

1.4. Katrai sieviešu komandai jāpiesaka vismaz 9 (deviņas) spēlētājas, tai skaitā 

vārtsargs, bet ne vairāk kā 16. 

1.5. Līdz 15. novembrim, komandai (komandas atbildīgai personai) ir jāapmaksā 

komandas dalības nauda 40 LVL vērtībā vīriešu komandām un 32 LVL vērtībā 

sieviešu komandām, tā jāiemaksā LLF bankas kontā; 

1.6. Komandai turnīra laikā jānodrošina viens laukuma tiesnesis un viens galdiņa 

tiesnesis. Ja komanda nenodrošina galdiņa tiesnesi viņa iemaksā 10 (desmit) LVL 

LLF bankas kontā; ja komanda nenodrošina laukuma tiesnesi viņa iemaksā 10 

(desmit) LVL LLF bankas kontā, ja komanda nenodrošina abus tiesnešus, tā 

iemaksā 20 (divdesmit) LVL LLF bankas kontā. 
1.7. LLF nosaka, ka visiem spēlētājiem (vīriešu konkurencē) obligāti ir jābūt 

apdrošinātiem pret traumām, kuras iespējams gūt spēlējot lakrosu.  
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1.8. Klubam ir jānodrošina un jāglabā savā lietvedībā pieejama informācija par spēlētāju 

apdrošināšanu (polises kopijas) un jāuzrāda pēc LLF pieprasījuma.  

1.9. Lakrosa klubs, kuru konkrētā komanda pārstāv,  uzņemas pilnu atbildību par savu 

spēlētāju veselības stāvokli, atbild par to lai konkrētā kluba spēlētāji būtu 

apdrošināti pret nelaimes gadījumiem lakrosa spēļu un treniņu laikā un izvērtē,  vai 

atļaut konkrētajam spēlētājam piedalīties spēlē. 

1.10. Katra komanda nodrošina vismaz 4 spēlētājus, kuri palīdzēs pie laukuma 

sagatavošanās darbiem. 

 2. Turnīra norises kārtība 

Turnīra izspēles kārtība: 

2.1. Turnīrs tiek rīkots: 

2.1.1. Sieviešu konkurencē: 

2.1.1.1. Komandas izspēlē apli savā starpā. 

2.1.1.2. Komandas spēļu grafiks tiek izlozēts 8.11.2012. valdes sēdē. 

2.1.2. Vīriešu konkurencē: 

2.1.2.1. Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās pēc 2012. gada Latvijas 

Lakrosa čempionāta reitinga. 

2.1.2.2. Apakšgrupās komandas izspēlē vienu apli savā starpā. 

2.1.2.3. Pirmo divu vietu ieguvēji grupā, izspēlē ar pretējās komandas pirmo 

divu vietu ieguvējiem pusfinālu (1.vietas ieguvējs ar pretējās grupas otrās vietas 

ieguvēju). 

2.1.2.4. Grupu trešo vietu ieguvēji finālā spēlē par 5.vietu. 

2.1.2.5. Finālā pusfināla zaudētāji izspēlē spēli par 3.vietu, uzvarētāji izspēlē 

spēli par 1.vietu. 

2.2. Precīzs spēļu kalendārs un spēļu laiks tiks precizēts, publicēts www.llf.lv un izsūtīts 

klubu pārstāvjiem līdz 20.novembrim. 

3. Turnīra rezultātu noteikšanas kārtība: 

3.1. Komanda par uzvaru saņem 3 (trīs) punktus; 

3.2. Komanda par zaudējumu saņem 0 (nulle) punktus; 

3.3. Neizšķirta gadījumā katra komanda saņem 1 (vienu) punktu; 

3.4. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām čempionātā ir vienāds punktu skaits, 

priekšrocība ir tai komandai, kura: 

3.4.1. Uzvarējusi savstarpējās spēlēs; 

3.4.2. Labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs; 

3.4.3. Visās spēlēs ir labākā starpība starp iemestiem un ielaistiem vārtiem; 

3.4.4. Visās spēlēs ir iemetusi vairāk vārtu. 

3.5. LLF nodrošina, ka tiek uzskaitīta spēļu statistika (piemēram, vārtu guvēji, piezīmes, 

utt.) un pēc spēlēm tiek publicēti www.llf.lv 

3.6. Sacensību uzvarētāju apbalvošana; 

3.6.1. Sacensību noslēgumā pirmo trīs vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar 

medaļām; 

3.6.2. Sacensībās pirmo vietu ieguvušā komanda saņem kausu. 
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4. Spēles noteikumi (vīriešiem) 

4.1. Turnīrs tiek spēlēts pēc The rules of Men’s field lacrosse 2009 noteikumiem. 

Minētie noteikumi pēc pieprasījuma tiks izsūtīti komandām, kuras iesūtīs 

pieteikumus par piedalīšanos čempionātā, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

4.2. Pamatojoties uz objektīviem iemesliem ir iespējas sekojošas atkāpes no 

noteikumiem: 

4.2.1. Attiecībā pret laukuma izmēriem; 

4.2.2. Attiecībā pret spēles kreklu atbilstību noteikumiem; 

4.2.3. Attiecībā uz spēles laiku; 

4.2.4. 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. 

4.2.5. Turnīra dienā, pirms sacensību sākuma, komandām tiesnešiem ir jāiesniedz 

kapteiņa parakstītu spēlētāju sarakstu, kuri piedalās turnīrā. 

4.3. LFF 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 

1. Par laukuma noorganizēšanu, sagatavošanu un novākšanu atbild turnīra koordinators 

M. Melders, kurš koordinē laukuma sagatavošanu.  

2. Par kaušanos spēles laikā piemērojamais sods ir: 

2.2. Ja 1x - diskvalifikācija uz nākošo spēli; 

2.3. Ja otrreiz – spēlētājs tiek izslēgts no turnīra norises. 

3. Par alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu turnīra laikā, spēlētājs tiek izslēgts no 

sacensību norises. 

5. Spēles noteikumi (sievietēm) 

5.1. Turnīrs tiek spēlēts pēc FIL 2011.gada noteikumiem sievietēm. Minētie noteikumi 

pēc pieprasījuma tiks izsūtīti komandām, kuras iesūtīs pieteikumus par piedalīšanos 

čempionātā, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

5.2. Pamatojoties uz objektīviem iemesliem ir iespējas sekojošas atkāpes no 

noteikumiem: 

5.2.1. Attiecībā pret laukuma izmēriem; 

5.2.2. Attiecībā pret spēles kreklu atbilstību noteikumiem; 

5.2.3. Attiecībā uz spēles laiku; 

5.2.4. Turnīra dienā, pirms sacensību sākuma, komandām tiesnešiem ir jāiesniedz 

kapteiņa parakstītu spēlētāju sarakstu, kuri piedalās turnīrā. 

5.3. LFF 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 

1. Par laukuma noorganizēšanu, sagatavošanu un novākšanu atbild turnīra koordinators 

Ieva Opoļska, kurš koordinē laukuma sagatavošanu.  

2. Par alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu turnīra laikā, spēlētājs tiek izslēgts no 

sacensību norises. 

 



6. Sacensību tiesāšana 

6.1. Spēļu tiesāšanu organizē turnīra tiesnešu kolēģijas vadītājs E.Vasiļevskis (vīriešiem) 

un Ieva Spradze. 

6.2. Sacensības tiek tiesātas un organizētas pēc FIL (Federation of Internation Lacrosse) 

2009.gada noteikumiem vīriešiem un FIL 2011.gada noteikumiem sievietēm; 

6.3. Komandu treneri ir atbildīgi par spēlētāju iepazīstināšanu ar noteikumiem.  

6.4. Katram klubam uz katru spēli ir jānodrošina 2 (divus) tienešus (1 (vienu) laukuma 

1(vienu) galdiņa tiesnesi). 

6.5. Ja komanda nevar nodrošināt tiesnešus, tad par to rakstiski ir jāziņo vismaz 3 dienas 

pirms turnīra uz e-pastu: info@llf.lv un pie dalības naudas jāpiemaksā 10 LVL. 

6.6. Spēli tiesā tiesnešu brigāde, kurā jābūt 4 (četriem) tienešiem: 2 (divi) laukuma 

tiesneši un 2 (divi) protokolisti. 

6.7. 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”. 

6.8. Tiesnešu neierašanās dēļ vai soda nenomaksāšanas gadījumā klubam tiek liegts 

piedalīties turnīra turpmākajās spēlēs, līdz soda nauda tiek samaksāta LLF. Tām 

komandām, kurām būtu jāspēlē ar diskvalificēto klubu, tiek piešķirta uzvara ar rezultātu 

10 – 0. 

Dalība pasākumā 

 Dalības maksa: 40 LVL vīriešu komandām un 32 LVL sieviešu komandām; 

 Dalības maksa jāpārskaita līdz 15.novembrim uz: 

Latvijas Lakrosa federācija  

LV50HABA0551011728066 

Maksājuma mērķis: dalībai ziemas turnīrā, komandas nosaukums. 

Neskaidrību gadījumā informāciju jautāt 

Ievai Opoļskai ieva.opolska@gmail.com, tel.25540622. 

 

  



      Pielikums Nr.1 

 
 

Biedrība “Latvijas Lakrosa federācija” 
Reģ. No. 40008088671      Tel. + 371 29269926 

AS Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22,    E-pasts: info@llf.lv 

IBAN  LV50HABA0551011728066    www.llf.lv 

 
PIETEIKUMS AR VIENOŠANOS DALĪBAI Rīga Lacrosse Open 2012 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.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
 

2. Kluba atbildība.  
2.1. Vispārēja atbildība.  
Klubs uzņemas pilnu atbildību par sava kluba dalībnieku un komandas spēlētāju rīcību LLF rīkotajā 

Rīga Lacrosse Open turnīrā gan uz laukuma, gan ārpus tā.  
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3. Citi pieteikuma nosacījumi. 

Visi LLF Riga Lacrosse Open 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.  

 

 

Treneris (-i): 

 

 

Kluba nozīmētais laukuma un galdiņa tienesis (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  

 

Laukuma tiesnesis: 

 

Galdiņa tiesnesis:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Kluba pilni rekvizīti.  

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Paraksta tiesīgā persona.  

 

Datums:                                            Paraksts:                            (                                   ) 
          Atšifrējums 

 


