APSTIPRINU
LRF prezidents

Aivars Pilenieks
2021.gada 14.jūlijā

NOLIKUMS
2021.gada jauniešu (U16 grupu)
Latvijas čempionāts regbijā 7 zēniem
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot labākās Latvijas čempionāta komandas regbijā-7.
1.2. Sekmēt spēlētāju sagatavošanu valsts izlasei.
1.3. Popularizēt regbiju Latvijā.
2. Laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiek: 2021.gadā 31.jūlijā 1.posms, 15.augustā 2.posms un 29.augustā 3.posms.
2.2. Sacensību vieta – tiks precizēta 10 dienas pirms sacensībām
3. Sacensību vadība.
3.1. Sacensības organizē LRF Jaunatnes komisija. Tiešo vadību nodrošina LRF jaunatnes
sacensību galvenais tiesnesis.
3.1.1. Jaunatnes sacensību galvenais tiesnesis – Lāsma Šķēle (tāl.25640606)
3.1.2. Jaunatnes komisijas vadītājs – Kārlis Vents (tāl.29251709)
3.2. Latvijas čempionāts notiek atbilstoši WR (World Rugby) noteikumiem un LRF
reglamentējošiem dokumentiem:
3.2.1. Sacensību vietas un drošības noteikumi, Nr.1;
3.2.2. Spēlētāju licencēšanas noteikumi. Nr.2;
3.2.3. Spēlētāju pārejas noteikumi. Nr.3;
3.2.4. Sacensību amatpersonu pienākumi. Nr.4;
3.2.5. Pieteikumu iesniegšanas noteikumi. Nr.5
3.2.6. Spēlētāju disciplinārie noteikumi. Nr.6;
3.2.7. Uzvarētāja noteikšanas noteikumi. Nr.7;
3.2.8. Spēles protokols un organizatoriskās prasības. Nr.8;
3.2.9. Protesta iesniegšanas kārtība. Nr.9;
3.2.10. Tiesnešu nozīmēšanas un apmaksas noteikumi. Nr.10;
3.2.11. Sacensību dalības finansiālie noteikumi. Nr.11;
3.2.12. Izlases spēlētāju atbrīvošana un spēļu pārnešanas noteikumi. Nr.12;
3.3. Ja Latvijas čempionāta nolikumā (turpmāk – Nolikums) ir noteikts savādāk, kā citos WR
noteikumos un LRF reglamentējošajos dokumentos, tad par pamatu tiek ņemts Nolikums.
4. Sacensību dalībnieki.
4.1 Latvijas čempionātā (turpmāk LČ) var piedalīties LRF licencētie spēlētāji.
4.2. Katram spēlētājam uz sacensībām ir jābūt nokārtotai spēles licencei (DigiPass), bez licences
dalība sacensībās nav pieļaujama.
4.3. Sacensības notiek šādās vecuma grupās:
U16 – 2005. un 2006. gadā dzimušie;
4.4. Vienu gadu jaunāks spēlētājs (2007. dzimšanas gads) var spēlēt U16 grupā, ja atļauju dod
klubs, no kura spēlētājs licencēts (pamatojums – trenera atzinums par spēlētāja pietiekamu
fizisko sagatavotību un vecāku atļauja piedalīties regbija sacensībās ar vecākiem spēlētājiem,
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kas apliecina, ka vecāki apzinās ar veselību saistītos riskus un uzņemas atbildību). Atļauju klubs
iesūta sacensību galvenajam tiesnesim 3 dienas pirms turnīra (e-pasts info@rugby-latvia.lv).
5. Sacensību norise.
5.1.Sacensības notiek pēc World Rugby noteikumiem, ar apstiprinātām LRF izmaiņām vai
papildinājumiem.
5.2. Katrs LČ posms tiek izspēlēts vienas dienas ietvaros.
5.3. Spēļu kalendārus sastāda LRF jaunatnes sacensību galvenais tiesnesis un nosūta to
elektroniski klubam, komandu pārstāvjiem un LRF jaunatnes komisijas vadītājam ne vēlāk kā 3
dienas pirms attiecīgo sacensību sākuma. Pamatotu iemeslu dēļ, par ko lemj LRF jaunatnes
sacensību galvenais tiesnesis, izsūtītais spēļu kalendārs var tikt mainīts.
5.4. Mainoties komandu skaitam kārtā, var mainīties izspēles secība un laiks.
5.5. Sacensību sistēmu nosaka sacensību galvenais tiesnesis, ņemot vērā pieteikto komandu
skaitu
5.6. Turnīru izspēles kārtība atkarībā no komandu skaita ir šāda:
5.6.1. ja piedalās 5 vai mazāk komandas, tiek izspēlēts grupas turnīrs (aplis);
5.6.2. ja piedalās 6 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam notiek divas pusfināla spēles, kā arī spēles par vietām;
5.6.3. ja piedalās 7-8 komandas, tās, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlē priekšsacīkšu
cīņas, pēc tam 4 labākajām komandām notiek pusfināla spēles, pēc tam spēles par visām
vietām;
5.7. Komandas tiek sadalītas apakšgrupās vadoties pēc izlozes rezultātiem vai iepriekšējās
kārtas reitinga, ja tāds ir pieejams.
5.8. Katrā spēlē atļautas 5 (piecas) maiņas katrai komandai.
5.9. Traumas gadījumā (ar asinīm) atļauta papildus maiņa.
5.10. Spēles laiks 2x7 min.
6. Medicīnas apkalpošana.
6.1. Medicīnas darbinieka klātbūtni un palīdzības sniegšanu nodrošina LRF.
7. Pieteikumi.
7.1. Komandu piedalīšanos LČ apstiprina klubu pārstāvji.
7.2. Komandas pieteikums jāiesniedz elektroniski (e-pasts: info@rugby-latvia.lv) līdz
2021.gada 20.augustam.
7.3. Komandā uz LČ var pieteikt 12 (divpadsmit) spēlētājus.
7.4. Spēlētājam visas LČ spēles jāaizvada vienā komandā.
8. Noraidījumi.
8.1. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma (sarkanā kartiņa), automātiski izlaiž nākamo savas
komandas spēli un gaida galvenā tiesneša lēmumu par iespējamo sodu.
8.2. Spēlētājs, kurš saņem dzelteno kartiņu nepiedalās spēlē 2 (divas) minūtes no tīrā spēles
laika. Sods par dzelteno kartiņu nepārnesas uz nākošo spēli.
8.3. Spēlētājs, kurš saņēmis 2 (divus) brīdinājumus (dzeltenā kartiņa) vienā spēlē saņem
sarkano kartiņu un izlaiž nākošo komandas spēli.
8.4. Galvenajam tiesnesim lēmumi par brīdinājumiem un noraidījumiem jāpieņem 30
(trīsdesmit) minūšu laikā pēc notikušā vai līdz komandas nākamai spēlei.
9. Protesta iesniegšana.
9.1. Protestu iesniegšanu un izskatīšanu veic saskaņā ar “Protesta iesniegšanas kārtība. Nr.9”
noteikumiem.
9.2. Protestu piesaka pēcspēles protokola parakstīšanas brīdī, veicot atzīmi protokolā (minot
konkrētu protesta iemeslu).
9.3. Protestu iesniedz rakstiski brīvā formā 15 minūšu laikā pēc attiecīgās spēles beigām LRF
jaunatnes sacensību galvenajam tiesnesim. Iesniedzot protestu, LRF jaunatnes sacensību
galvenajam tiesnesim jāiemaksā drošības nauda 30 EUR.
9.4. Protesta apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek atgriezta.
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9.5. Tiesāšanas kvalitāte nevar būt protesta iemesls.
10.Neierašanās uz spēli.
10.1. Par neierašanos uz spēli, neesošai komandai tiek piešķirts zaudējums ar spēles rezultātu
30-0 un 0 punktu, esošai komandai 3 punkti un rezultāts 30-0.
10.2. Atkārtotas, komandas neierašanās gadījumā, komisija ir tiesīga izskatīt jautājumu
par komandas izslēgšanu no sacensībām.
11. Speciālie gadījumi.
11.1. Ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu vainas dēļ, vainīgai/ām
komandai/ām par spēli tiek piešķirts 0 punktu, cietušai 3 punkti, spēles
rezultāts 0:30 vai 0:0. Gadījumu izskatīs galvenais tiesnesis 30 minūšu laikā.
11.2. Ja spēle tiek pārtraukta no abām komandām neatkarīgu iemeslu dēļ tad:
● ja nospēlēts mazāk par 75% no spēles laika tiek nozīmēta pārspēle (komandas var
piekrist rezultātam);
● ja nospēlēts vairāk par 75% rezultāts tiek saglabāts;
11.3. Ja komanda tiek izslēgta no turnīra, spēļu rezultāti ar šo komandu anulējas, bet punkti
spēlētājiem, kā arī noraidījumi un brīdinājumi saglabājas.
12. Uzvarētāja noteikšana.
12.1. Izcīnītās vietas apakšgrupās LČ nosaka pēc izcīnīto punktu summas:
● Par uzvaru
3 punkti
● Neizšķirts
2 punkti
● Zaudējums
1 punkts
● Neierašanās gadījumā 0 punktu
12.2 Ar vienādu punktu skaitu divām vai vairākām komandām augstāko vietu ieņem tā
komanda, kurai ir sekojoši labākie rādītāji (prioritārā secībā):
● lielāks punktu (uzvaras/zaudējuma/neizšķirts/tehniskais zaudējums) skaits
savstarpējās spēlēs;
● iegūto un zaudēto spēlēs punktu (vārtu) starpība savstarpējās spēlēs;
● iegūto un zaudēto spēlēs punktu (vārtu) starpība visās spēlēs;
● lielāks gūto piezemējumu skaits visās spēlēs;
● mazāks noraidījumu skaits;
● izloze.
12.3. Ja izslēgšanas (pusfinālu, finālu) spēļu laiks beidzas neizšķirti, tiek nozīmēts papildlaiks.
12.4. Spēle papildlaikā notiek līdz pirmajiem gūtajiem punktiem.
12.5. Komandu vietas LČ kopvērtējumā tiek noteiktas summējot vietu punktus abās kārtās:
12.5.1. Katra komanda saņem punktus atbilstoši izcīnītajai vietai.
12.5.2. Mazākā izcīnīto vietu punktu summa saņem augstāku vietu.
12.5.3. Vienādu vietu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem:
12.5.3.1. Augstākā vieta kādā no kārtām vai šo vietu skaits visās kārtās;
12.5.3.2. Labāks rezultāts pēdējā kārtā.
12.6. Kopvērtējumā, komanda, kura nepiedalās kādā no kārtām, saņem tās kārtas pēdējās vietas
punktus plus divi punkti.
13. Tiesneši.
13.1. Tiesnešu nozīmēšanā tiek ņemti vērā “Tiesnešu nozīmēšanas un apmaksas noteikumi.
Nr.10”.
13.2. Par tiesnešu nozīmēšanu atbild sacensību galvenais tiesnesis.
13.3. Sānu tiesneši var tikt nozīmēti no LČ pieteiktajām komandām (tikko beigušās spēles
dalībnieki).
13.4. LČ tiesā Tienešu komisija apstiprināti tiesneši.
14. Spēles protokols un organizatoriskās prasības.
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14.1. Spēles protokols un sacensības tiek organizētas atbilstoši “Spēles protokols un
organizatoriskās prasības. Nr.8”.
14.2. Pēc katras spēles protokolu paraksta komandas pārstāvis un attiecīgās spēles tiesnesis.
15. Licencēšana.
15.1. Spēlētāju licencēšanu veic Disciplinārā komisija atbilstoši “Spēlētāju licencēšanas
noteikumi. Nr.2”.
15.2. Visi licencētie spēlētāji, kuri piedalās LRF sacensībās, ir piekrituši LRF sacensību
noteikumiem, tai skaitā Regbija Ētikas un uzvedības kodeksam, personas datu apstrādei,
antidopinga noteikumiem, u.c. Tā ir klubu atbildība iepazīstināt spēlētājus ar LRF izplatīto
informāciju (noteikumi ir publicēti LRF mājas lapā - http://rugby-latvia.lv/lat/dokumenti).
15.3.Komandu pārstāvji spēlētājus bez licencēm, var licenzēt uz vietas, sacensību dienā (2
stundas pirms sacensībām un tikai 3 spēlētājus vienā reizē). Spēlētājam jābūt līdzi personu
apliecinošam dokumentam, vecāku atļaujai (piekrišana noteikumiem) un ārsta izziņai par
spēlēšanu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos, kā aŗī ja tiek pieteikts jaunāks spēlētājs, tad
vecāku piekrišanai par dalību vecākā grupā.
16. Apbalvošana.
16.1. LČ 1., 2. un 3. vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām.
16.2. Kopvērtējumā ar piemiņas balvu tiek apbalvots arī čempionāta labākais spēlētājs, kuru nosaka
uzvarētāju komandas vadība.
17. Sacensību finansiālais nodrošinājums.
17.1. Sacensību organizēšanu nodrošina LRF.
17.2. Sacensību dalībnieki par saviem līdzekļiem nodrošina ierašanos uz sacensībām.
18. Organizatoriskie un drošības pasākumi.
18.1. Sacensības tiek rīkotas atbilstoši “Sacensību vietas un drošības noteikumi, Nr.1”.
19. Latvijas Regbija federācijas rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Regbija federācija”
reģistrācijas .Nr.LV40008023247
Valmieras iela 43-4, Rīga, LV-1009
e-pasta adrese: info@rugby-latvia.lv
banka: AS SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr. LV32UNLA0001001700605

LRF Jaunatnes komisijas vadītājs:

K.Vents (29251709)
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