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LATVIJAS KAUSS HANDBOLĀ JAUNIEŠIEM 2021 

NOLIKUMS 
 
 

Kontaktpersonas:  Elīna Mārtiņa 

  Jaunatnes koordinatore 

 tel.nr. +371 25396959 

 e-pasts: elina@handball.lv 

   

Rekvizīti: nosaukums: Latvijas Handbola federācija (LHF) 

 adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV – 1006, Latvija 

 reģ,nr.: 40008022078 

 e-pasts: info@handball.lv 

   

Bankas konts: banka: Citadele Banka 

 kods: PARXLV22 

 konta nr.: LV60PARX0022528010002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turpmāk sekojošie noteikumi ir pielāgoti Latvijas Handbola federācijas Statūtiem un Eiropas Handbola federācijas 
Sacensību reglamentu.   
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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
Šis nolikums reglamentē visu pušu piedalīšanos sacensībās un nosaka kārtību, kādā norisinās 
‘’Latvijas kauss handbolā jauniešiem 2021’’ (turpmāk – sacensības). Latvijas Handbola federācija  
(turpmāk – LHF)  ir tiesīga mainīt un/vai pielāgot ‘’Latvijas kausa handbolā jauniešiem 2021’’ 
sacensību formātu, vietu, laiku, u.c. faktorus. LHF var izmantot šādas tiesības ārkārtas situācijas 
gadījumā pēc nepieciešamības.  
 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 
1.1 Noskaidrot ‘’Latvijas kausa handbolā jauniešiem 2021’’ kausa ieguvēju; 
1.2 Popularizēt un attīstīt handbolu Latvijā; 
1.3 Dot iespēju jaunās paaudzes spēlētājiem sekmīgāk iekļauties pieaugušo sacensībās; 
1.4 Veicināt jauniešu aktīvu iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, kuras veicina veselīgu 

dzīvesveidu; 
1.5 Veicināt jaunās paaudzes tiesnešu izaugsmi. 
 

2. GODĪGA SPĒLE 
 
2.1 Godīgas spēles principus ir jāievēro visiem Latvijas Handbola federācijas Biedriem visās 

spēlēs; 

2.2 Visiem LHF Biedriem pienākums ir: 
2.2.1. Ievērot spēles noteikumus; 
2.2.2. Respektēt un cienīt pārējos spēles dalībniekus (spēlētājus, oficiālos pārstāvjus, 

tiesnešus, mēdijus, u.c.); 
2.2.3. Veicināt sportisko meistarību un turpināt handbola tradīcijas. 
 

3. ORGANIZATORISKĀ VADĪBA 
 
3.1 Sacensības organizē Latvijas Handbola federācija,  Reģ. Nr. 40008022078, adrese: 

Latvijas Handbola federācija, Lizuma iela 1, Rīga, LV-l006, e-pasts: info@handball.lv.  
Atbildīgā persona par sacensībām – LHF jaunatnes koordinatore Elīna Mārtiņa (e-pasts: 
elina@handball.lv, tālr. 25396959); 

3.2 LHF organizē sacensības ievērojot šo nolikumu (turpmāk – Nolikums), sporta principus 
un Starptautiskās handbola federācijas (turpmāk – SHF) handbola spēles noteikumus 
(skat. https://handbolavesture.lv/lv/file/1467/19705/); 

3.3 LHF ir tiesības Nolikumā noteiktajos gadījumos piemērot soda sankcijas komandām un 
to dalībniekiem. Gadījumos, kas nav regulēti Nolikumā, LHF ir tiesības pieņemt lēmumus, 
vadoties no Nolikumā ietvertajiem principiem, taisnīguma un lietderības apsvērumiem; 

3.4 Sacensības atbalsta SIA ‘’Snacks and more’’ – PopHouse. 
 

4. SACENSĪBU NORISES LAIKS UN VIETA 
 

4.1 Sacensības norisināsies 2021. gada 18. septembrim līdz 2021. gada 19. septembrim, 
Salaspilī (Salaspils sporta namā (Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2169) un Salaspils Sporta 
skolā (Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169) ); 

4.2 Dalība sacensībās bez maksas; 

4.3 Sacensību spēles notiek iekštelpās, kas atbilst IHF noteikumiem; 

4.4 Sacensību pusfināla un finālspēles notiek 2021. gada 19. septembrī; 

4.5 Sacensības notiek pēc SHF handbola spēles noteikumiem; 

4.6 Sacensību kalendārs tik izziņots pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām; 

mailto:eduards.zabko@handball.lv
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4.7 Detalizēta informācija par sacensību norises laikiem tiks publicēta LHF vietnēs: 
www.handball.lv, https://www.facebook.com/LVhandball/, https://twitter.com/lvhandball, 
https://www.instagram.com/lvhandball/ , kā arī tiks izsūtīta uz komandu pārstāvju e-
pastiem. 

 

5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 
 
5.1 Sacensībās var piedalīties LHF Kolektīvo biedru jaunatnes komandas (spēlētāji, treneri, 

oficiālie pārstāvji), tiesneši un LHF sekretariāts, kurš ievēro LHF Statūtus un izpilda šī 
Nolikuma prasības; 

5.2 Sacensībās drīkst piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri izpilda šī nolikuma 9.1 punktu: ‘’ 
Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 
par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu apakšpunktu pēdējās nedēļas 
laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs’’. Par šī punkta kontroli atbild komandas pārstāvji 
un tiem ir pieejami visu komandu dalībnieku sadarbspējīgi sertifikāti; 

5.3 Sadarbspējīgi sertifikāti būs jāuzrāda pirms došanās sporta zālē; 
5.4 Sacensības notiks šādās vecuma grupās (2021. gada vecuma grupas) 

 
JAUNIETES 
 

• 2007. gadā dzimušās meitenes (U–14)  

• 2008. gadā dzimušās meitenes (U-13)  

• 2009. gadā dzimušās meitenes un jaunākas (U-12)  
 
JAUNIEŠI 

 

• 2007. gadā dzimušie zēni (U–14)  

• 2008. gadā dzimušie zēni (U-13) 

• 2009. gadā dzimušie zēni un jaunāki (U-12) 
 

5.5 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki jaunāki par 7 gadiem; 
5.6 Sacensības attiecīgajā grupā norisinās, ja piesakās vismaz 3 komandas, bet ne vairāk 

kā 6 komandas; 
5.7 Gadījumā, ja tiks saņemts lielāks komandu pieteikumu skaits – komandas tiks reģistrētas 

dalībai turnīram hronoloģiskā secībā; 
5.8 Komandu skaits attiecīgajā grupā var tikt palielināts, ja attiecīgi kādā citā grupā piesakās 

mazāks dalībnieku skaits; 
5.9 Sacensību dalībniekiem (spēlētājiem un treneriem) jābūt licencētiem;  
5.10 Dalībnieku licencēšana jaunatnes komandās ir bez maksas; 
5.11 Spēlētāji sacensībās drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu; 
5.12 Sodi par pārkāpumiem tiek noteikti saskaņā ar LHF Latvijas čempionāta par soda 

sankcijām 2021./2022.gada sezonai. 
5.13 Spēļu dalībnieki (gan zēni, gan meitenes) tiek izlozēti "aklajā izlozē", izlozē piedaloties 

visām komandām. Pirmā izloze notiks 15.09.2021.g., plkst. 13.00 online (LHF facebook 
kontā) režīmā; 

5.14 Latvijas Kausa turnīru turpina tā komanda, kas uzvar spēli divos puslaikos. 
5.15 Ja komandas spēlē neizšķirti, uzreiz tiek mesti 7 m. soda metieni uzvarētāja noteikšanai 

atbilstoši IHF noteikumiem; 
 
 

http://www.handball.lv/
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6. SACENSĪBU DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA SACENSĪBĀM 
 
6.1 Komandas sastāvā 14 spēlētāji + 2 oficiālie pārstāvji (komandā kopā ne vairāk kā 16 
personas). Spēlētājiem jābūt vienādām spēļu formām/krekliem; 
6.2 Ja komandām ir vienādas krāsas spēļu formas, vai tās ir tik līdzīgas, ka var traucēt normālu 
spēles norisi (lēmumu pieņem spēles tiesneši), forma jāmaina komandai, kura spēļu kalendārā ir 
ierakstīta otrā; 
6.3 Komandām sacensībās aizliegts piedalīties bez trenera, vai sporta skolas, kluba, sporta 
centra pilnvarotas personas. Pretējā gadījumā komandai tiek liegta dalība sacensībās;  
6.4 Izspēles kārtība katrai vecuma grupai gan zēniem, gan meitenēm tiek noteikta pēc dalību 
ņemošo komandu skaita, katrā vecuma grupā un tiek publicēta pēc komandu pieteikšanās 
termiņa beigām;  
6.5 Pieteikties sacensībām var līdz 2021. gada 14. septembra plkst. 18.00. aizpildot online 
formu: https://forms.gle/GXbAYpauv4CyyQx59 . Uz katru saņemto pieteikumu saņemsiet 
elektronisku apstiprinājumu uz norādīto e-pastu; 
6.6 Komandas dalībnieku sastāvi jāpiesaka elektroniski līdz 2021. gada 16. septembra plkst. 
18.00; 
6.7 Komandas dalībnieku reģistrācija norisinās: Admin - Handball 
(https://sys.handball.lv/login). Šajā linkā nepieciešams pievienoties ar savu personīgo e-pasta 
adresi un paroli. Kontroles panelī nepieciešams izvēlēties ‘’Seasons’’, kurā jāizvēlas ‘’Latvijas 
Kauss jauniešiem 2021’’ un attiecīgo vecuma grupu. Attiecīgajā vecuma grupā jāizvēlas 
‘’Teams’’, kur izvēlas konkrēto komandu. Pie ‘’add person to team list’’ var ievadīt komandas 
dalībniekus.  
6.8 Komandas dalībnieku sastāvos jānorāda dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus;  
6.9 Komandas dalībnieku sastāvus akceptē LHF. Apstiprināts spēlētājs tiek atzīmēts ar zaļu 
‘’accepted’’; 
6.10 Par licencētu spēlētāju tiek uzskatīts dalībnieks, kura vārds, uzvārds, dzimšanas dati ir 
ievadīti elektroniski un šī informācija ir redzama www.handball.lv;  
6.11 LHF ir tiesības neizsniegt licenci, ja komandas vārdiskais pieteikums elektroniski ir 
aizpildīts nekorekti un neatbilst šī Nolikuma prasībām; 
6.12 Katras komandas oficiālais pārstāvis ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu, 
precizitāti un legalitāti. Šī punkta pārkāpums var tikt izskatīts Sacensību komisijā un tik noteikts 
sods; 
6.13 Pieteikumi dalībai Sacensībās tiek pieņemti no organizācijām, kuras nokārtojušas jebkuras 
finansiālas vai cita veida saistības ar LHF; 
6.14 Organizācija var atteikt komandas dalību Sacensībās. Par komandas atteikšanu no 
Sacensībām pēc 2021. gada 15. septembra iemaksā LHF kontā EUR 100 (viens simts euro) divu 
mēnešu laikā pēc atteikuma iesniegšanas LHF; 
6.15 Katra komanda atbildīga par savu dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko 
apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu; 
6.16 LHF nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības; 
6.17 Komandu pārstāvji ir atbildīgi par šī nolikuma 9. punkta ‘’CITI’’ izpildi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/GXbAYpauv4CyyQx59
https://sys.handball.lv/login
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7. IZSPĒLES KĀRTĪBA 
 
7.1 Ja komandu savstarpējā spēle noslēdzas neizšķirti, tad tiek izpildīti 7 metru soda metieni 
uzvarētāja noskaidrošanai atbilstoši IHF noteikumiem; 
7.2  Spēles laiks, bumbas izmērs:   
 

Jaunietes Jaunieši 

 

2007. gadā dzimušie/ās 
(U-14) 

Spēles laiks 2*20 min Spēles laiks 2*20 min 
Pārtraukums 10 min Pārtraukums 10 min 
Bumbas izmērs 2 izmērs Bumbas izmērs 2 izmērs 

   

2008. gadā dzimušie/ās 
(U-13) 

Spēles laiks 2*15 min Spēles laiks 2*20 min 
Pārtraukums 10 min Pārtraukums 10 min 
Bumbas izmērs 1 izmērs Bumbas izmērs 1 izmērs 

   

2009. gadā dzimušie/ās 
un jaunāki/as (U-12) 

Spēles laiks 2*12 min Spēles laiks 2*15 min 
Pārtraukums 10 min Pārtraukums 10 min 
Bumbas izmērs 1 izmērs Bumbas izmērs 1 izmērs 

 
7.3  Spēles laiks var tikt pielāgots pieteikto komandu skaitam; 
7.4  Spēles sekretariātam jāseko spēlētāju maiņām un jābrīdina attiecīgās komandas galvenais 
treneris par nepareizu spēlētāja maiņu. Ja komandas galvenais treneris ignorē brīdinājumu, 
sekretāram jāziņo sacensību galvenajam tiesnesim; 
7.5  Izspēles kārtības: 
 

Izspēles kārtība 3 komandām 
 

Komandas izspēlē 2 apļus: 
 

 1 aplis 2 aplis 

A1 X 1 2 X 4 5 

A2  X 3  X 6 

A3   X   X 

 

1. A2 –  A3 3. A2 –  A3 

2. A3 – A1 4. A3 – A1 

3. A1 – A2 5. A1 – A2 

 
Izspēles kārtība 4 komandām 

 

• Aklā izloze pusfināla spēlēm 

1 spēle Pusfināla spēle Izlozes 1. komanda Izlozes 2. komanda 

2 spēle Pusfināla spēle Izlozes 3. komanda Izlozes 4. komanda 

3 spēle Par 3. – 4. vietu  1 spēles zaudētājs 2 spēles zaudētājs 

4 spēle Par 1. – 2. vietu 1 spēles uzvarētājs 2 spēles uzvarētājs 
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Vai izspēlē vienu apli: 
 

 1 aplis 

A1 X 1 2 4 

A2  X 3 5 

A3   X 6 

A4    X 

 

1. A1 – A4 4. A4 – A2 

2. A2 – A3 5. A1 – A2 

3. A3 – A1 6. A3 – A4 

 
Izspēles kārtība 5 komandām 

 

• Aklā izloze ceturtdaļfināla spēlēm 

• Aklā izloze, kura komanda automātiski iekļūst pusfinālā 

1 spēle Ceturtdaļfināla spēle Izlozes 1. komanda Izlozes 2. komanda 

2 spēle Ceturtdaļfināla spēle Izlozes 3. komanda Izlozes 4. komanda 

• Aklā izloze, kura no 1-2 spēles zaudētāju komandām pievienojas pusfināla spēlēm 

• Aklā izloze pusfināla spēlēm iekļaujot izlozes 5. komandu, kura automātiski pievienojās 
pusfinālam  

• Komanda, kura netika izlozēta pusfinālam, iegūst 5. vietu 

3 spēle Pusfināla spēle Izlozes 5. komanda Izlozes 1. komanda 

4 spēle Pusfināla spēle Izlozes 2. komanda Izlozes 3. komanda 

5 spēle Par 3. – 4. vietu 5 spēles zaudētājs 6 spēles zaudētājs 

6 spēle Par 1. – 2. vietu 5 spēles uzvarētājs 6 spēles uzvarētājs 

 
Izspēles kārtība 6 komandām 

 

• Aklā izloze ceturtdaļfināla spēlēm 

1 spēle Ceturtdaļfināla spēle Komanda 1 Komanda 2 

2 spēle Ceturtdaļfināla spēle Komanda 3 Komanda 4 

3 spēle Ceturtdaļfināla spēle Komanda 5 Komanda 6 

• Aklā izloze, kura no 1-3 spēles zaudētāju komandām pievienojas pusfināla spēlēm 

• Aklā izloze pusfināla spēlēm 

4 spēle Pusfināla spēle Izlozes 1. komanda Izlozes 2. komanda 

5 spēle Pusfināla spēle Izlozes 3. komanda Izlozes 4. komanda 

6 spēle Par 5. – 6. vietu 1-3 spēles zaudētājs 1-3 spēles zaudētājs 

7 spēle Par 3. – 4. vietu 5 spēles zaudētājs 6 spēles zaudētājs 

8 spēle Par 1. – 2. vietu 5 spēles uzvarētājs 6 spēles uzvarētājs 

 

8. APBALVOŠANA 
 
8.1 Pirmās vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar kausu; 
8.2 Godalgoto vietu ieguvēju komandu dalībnieki (14 spēlētāji un 2 oficiālās personas) tiks 

apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām; 
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9. CITI 
 

Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 

 
9.1 Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 
par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu apakšpunktu pēdējās nedēļas 
laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs; 

9.2 Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem; 
9.3 Iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru 

distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību 
norises laikā); 

9.4  Vienas komandas sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski 
nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta 
darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā); 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


