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2011.GADA LATVIJAS II LĪGAS ČEMPIONĀTA REGLAMENTS
1. Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt futbolu Latvijas reģionos.
1.2. Noskaidrot 2011.gada II līgas čempionāta uzvarētāju.
2. Sacensību vadība, vieta un laiks
2.1. I etapa sacensības – reģionu čempionātu rīko reģionu centri. Reģionu centri pirms sezonas
iesniedz LFF sacensību daļā visus sava reģiona komandu pieteikumus un reglamentus. Pēc
čempionāta iesniedz turnīra tabulu, vārtu guvējus, labākos spēlētājus u.c. Sacensības notiek
no 2011.gada maija līdz 24.septembrim.
2.2. Finālsacensības (pusfinālu un finālu) organizē un vada LFF Sacensību organizācijas komiteja
kopā ar Sacensību daļu, LFF Tiesnešu komiteju un LFF Disciplināro komisiju.
2.3. Sacensību finālturnīrs notiek 07.-08.oktobrī Rīgā.

3. Pieteikumi
3.1. Fināla dalībniekiem pieteikumi (ar ārsta un prezidenta parakstu un zīmogu) drukātā veidā pēc
izstrādāta parauga (sk. pielikumā) jāiesniedz LFF Sacensību daļā līdz 2011.gada
25.septembrim (ieskaitot).
3.2. Komandas sastāvā: 18 spēlētāji, treneris, komandas pārstāvis, ārsts.
3.3. Finālturnīrā var piedalīties spēlētāji – reģionu čempionātu dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu
vecumu.
3.4. II līgas čempionātā nevar piedalīties spēlētāji, kas uz finālturnīra izlozes brīdi ir pieteikti
virslīgas un I līgas komandās
4. Dalībnieki
4.1. II līgas čempionāta finālā piedalās tikai Latvijas reģionu čempionātu uzvarētāji vai II vietas
ieguvēji (pēc reģionu rekomendācijas).
5. Sacensību sarīkošanas kārtība
5.1. Latvijas II līgas čempionāts notiek III etapos:
-

I etaps – reģionu čempionāts

-

II etaps – pusfināls notiks 30.septembrī-01. oktobrī (ja ir vairāk kā 4 komandas)

-

III etaps – II līgas finālsacensības – 07.-08. oktobrī.

5.2. Sacensības notiek atbilstoši pastāvošiem FIFA noteikumiem.
5.3. Finālturnīrā piedalās 4 komandas.
5.4. Izloze notiek 2011.gada 26.septembrī plkst.13:00 LFF telpās.
5.5. Spēles laiks 2x45 min. Ja spēles pamatlaikā uzvarētājs nav noteikts, to noskaidro pēc FIFA
noteikumiem ar pēcspēles 11m sitienu sēriju.
5.6. Atļautas 7 spēlētāju maiņas.
5.7. Spēlētājs, kas tiek noraidīts no laukuma, automātiski izlaiž nākamo spēli.
5.8. II līgas finālturnīra finalisti iegūst tiesības 2012.gadā piedalīties Latvijas I līgas čempionātā.
5.9. Ja 2011.gada II līgas čempionāta I vietas ieguvēja komanda nespēj izpildīt I līgas prasības vai
atsakās piedalīties 2012.gada Latvijas I līgas čempionātā, tad I līgas sastāvu apstiprina LFF
Sacensību organizācijas komiteja.
5.10.Reģionu sacensībās saņemtie brīdinājumi un noraidījumi finālsacensībās netiek ņemti vērā.
5.11.Spēlētājs var spēlēt vienlaicīgi tikai vienās II līgas komandā.

6. Protesti
6.1. Klubs, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoši par to paziņo spēles tiesnesim.
6.2. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 30 min laikā pēc spēles un tos izskata čempionāta
Orgkomiteja.
6.3. Klubs (komanda), kas izcīnījusi tiesības 2011.gadā spēlēt II līgas finālsacensībās, bet
nepiedalās tajās, zaudē tiesības nākošajā gadā piedalīties II līgas finālsacensībās.
7. Apbalvošana
7.1. Klubus – finālistus apbalvo ar kausiem un vimpeļiem.
7.2. Klubu, kas izcīnījuši I – III vietu, spēlētāji un trīs oficiālās personas tiek apbalvotas ar
attiecīgās pakāpes medaļām.
7.3. Finālturnīra četri labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar piemiņas suvenīriem, finālspēlēs tiesneši –
ar piemiņas balvam.
8. Finansiālie noteikumi
8.1. I etapa sacensības – reģionu čempionāts notiek uz pašfinansēšanas principiem, tiesnešu
apmaksu nosaka reģionu čempionāta dalībnieki.
8.2. II un III etapa sacensībās laukumu īri ( II etapā – pēc nepieciešamības), izvietošanu un
tiesnešu apmaksu veic LFF. Pārejos izdevumus – komandējošās organizācijas.

2011.gada II līgas pieteikums
____________________________
kluba nosaukums, pilsēta

Nr.pk.

VĀRDS

UZVĀRDS

Pers. kods

Aug.

Svars

Dzim. vieta

Pilsonība

Adrese

E-pasts

Lic. Nr.

1.
2.
3.
4.
Medicīnisko apskati izgāja _____ cilv.

Ārsta paraksts un pers. zīmogs:

Kluba oficiālo personu saraksts
Amats

Vārds

Uzvārds

Personas kods

No kura gada
klubā

E-pasts

Kluba adrese, indekss, tālrunis, fakss:___________________________________________________
Kluba formas pamatkrāsas:
krekli _____________ bikses ____________ getras _____________
Kluba formas rezerves krāsas: krekli _____________ bikses ____________ getras _____________
Pamatlaukums (adrese, telefons): ______________________________________________________
Rezerves laukums (adrese, telefons): ____________________________________________________
Kluba pilnvarotā persona, atbildīga par sadarbību ar LFF:
Vārds, uzvārds: __________________________________ tālr. ________________________ fakss ________________
Kluba pilnvarotā persona, atbildīga par drošības jautājumiem:
Vārds, uzvārds: __________________________________ tālr. ________________________ fakss _______________
Z.V.

Prezidenta paraksts: __________________________ / ___________________________/
(salasāmi)

Tālrunis

Pilsonība

