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Saskaņā ar biedrības „Latvijas Hokeja federācijas” statūtu 3.1.4. apakšpunktu 

Apstiprināts biedrības „Latvijas Hokeja federācija” valdes sēdē 
2021. gada 7.septembrī  

 
 

Ar grozījumiem apstiprināts 2021.gada 12.oktobrī  
biedrības “LHF” valdes sēdē Nr.12102021/16 

  
    
  

____________________________  
          A.Kalvītis  

 Biedrības “Latvijas Hokeja federācija” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 

 
2022. gada  

Latvijas Čempionāta Hokejā Sievietēm 
nolikums 

 
 
 
1. Mērķi un uzdevumi 
 
1.1. Noskaidrot 2022. gada Latvijas Čempionāta Hokejā Sievietēm čempionu; 
1.2. Pilnveidot hokejistu meistarību un gatavot rezerves Latvijas hokeja valstvienībai, 
ievērojot Latvijas nacionālās izlases un U-18 izlašu intereses; 
1.3. Popularizēt sieviešu hokeju valstī, iesaistīt meitenes regulārās hokeja nodarbībās. 
 
 
2. Latvijas Čempionāta Sieviešu Hokejā vadība 
 
2.1. Latvijas Čempionātu Sieviešu Hokejā (turpmāk - Čempionāts) organizē un vada 
Latvijas Hokeja Federācija (turpmāk - LHF). 
 
2.2. Saskaņā ar šo Nolikumu, sacensību tiešo vadību nodrošina LHF sporta direktors un 
sacensību direktors. 
 
2.3. 2021. gada Čempionāts notiek atbilstoši: 

2.3.1. IIHF hokeja spēles noteikumiem; 
2.3.2. LHF valdes lēmumiem; 
2.3.3. Nolikumam par 2022. gada Latvijas Čempionātu Hokejā Sievietēm; 
2.3.4. Nolikumam „Par spēlētāju pāreju"; 
2.3.5. LHF “Disciplināro sodu” nolikumam; 
2.3.6. Citiem saistošiem LHF valdes un komisiju lēmumiem un apstiprinātajiem 
noteikumiem. 
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2.4. Čempionāta spēļu uzraudzību nepieciešamības gadījumā vai izvēles kārtībā veic 
LHF sporta direktors un sacensību direktors. 
 
2.5. Organizatoriskos jautājumus sporta direktora vadībā izdiskutē Sieviešu hokeja 
attīstības komitejas tās apstiprinātā sastāva sapulcē. 
 
2.6. Visus nolikuma, noteikumu pārkāpumus un pareizi iesniegtos protestus, izskata LHF 
Disciplinārā komisija. LHF disciplinārās komisijas lēmumus apelācijas kārtībā var 
pārsūdzēt LHF valdē. 
 
 
3. LAIKS UN VIETA 
 
3.1. 2021. gada Čempionāts notiek no 2021. gada. 14. septembra līdz LHF valdes 
apstiprinātajā spēļu kalendārā paredzētajam laikam. 
 
3.2. Čempionāta spēles atļauts rīkot tikai LHF apstiprinātās ledus hallēs. 
 
3.3. Par haļļu atbilstību čempionāta rīkošanai lemj LHF apstiprinātā Haļļu pieņemšanas 
komisija. 
 
3.4. Ikvienam Čempionātā startējošam klubam jānosaka savs mājas spēļu laukums, par 
ko rakstiski, pievienojot līguma kopiju, jāinformē LHF sacensību vadība. 
 
4. DALĪBNIEKI 
 
4.1. Čempionātā var piedalīties Latvijas hokeja klubi, kuri ir LHF biedri vai biedru 
kandidāti, kas samaksājuši biedru naudu par 2020. gadu, pilnībā nokārtojuši visas 
iepriekšējo gadu finansiālās saistības ar LHF un LHF valdes apstiprināti ārzemju klubi. 
 
4.2. Čempionātā spēlējošo komandu obligāti jāvada (galvenais treneris) tikai licencētam 
(ar derīgu licences termiņu) A, B vai C kategorijas treneriem. Šī noteikuma neizpildes 
gadījumā kluba komanda pie Čempionāta netiek pielaista. Sākot ar 2023./2024.gada 
sezonu, Čempionātā komandas atļauts vadīt būs tikai “A” un “B” kategorijas treneriem. 
 
4.3. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LHF 2021./2022.gada sezonai licencētajām 
spēlētājām. 
 
4.4. Klubi, kas startē Čempionātā ir atbildīgi par savas komandas spēlētāju veselības 
apdrošināšanu un atbilstošu saistību nodrošināšanu spēlētāju dalībai Čempionātā. 
 
4.5. Par visām 2004. gadā dzimušajām un jaunākām hokejistēm (kurām Čempionāta 
uzsākšanas dienā nav pilni 18 gadi), kopā ar vārdisko pieteikumu, jāiesniedz pilnībā 
aizpildīta speciālā veidlapa, gados jaunāka gadagājuma hokejista atļauja spēlēšanai 
vecākā vecuma grupā (LHF mājas lapā sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti"). 



  
 

3 
 

 
4.6. Čempionātam atļauts pieteikt hokejistes, kas dzimušas ne vēlāk kā 2008. gadā.  
 
4.7. Komandas tiesīgas piedalīties Čempionātā, ja Čempionātam pieteiktas ne mazāk par 
15 (piecpadsmit) hokejistēm, tajā skaitā vārtsargs. 
 
4.8. Katrai komandai, uzsākot Čempionātu, atļauts pieteikt ne vairāk par 30 (trīsdesmit) 
hokejistēm, ieskaitot vārtsargu. 
 
4.9. Ikvienā kluba komandā atļauts pieteikt un izmantot līgas spēlēs ne vairāk par 5 
(piecām) attiecīgā vecuma ārvalstu hokejistēm. 
 
4.10. 2021. gada 25. augusts ir pēdējā diena, kad tiek atļautas spēlētāju pārejas starp 
klubiem 2021./2022. gada čempionāta ietvaros atbilstoši LHF Nolikumam „Par spēlētāju 
pāreju". 
 
4.11. Piecām(5) viena kluba spēlētājām ir atļauts vienlaicīgi būt pieteiktām gan A, gan B 
grupas komandās. Ja B grupas komandai, A grupā nav sava kluba komandas, 
sadarbības līguma ietvaros B grupas komandas spēlētājas var pievienoties kādai A 
grupas komandai. 
 
 
5.  SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA 
 
5.1. Čempionāts tiek izspēlēts 2 grupās – A grupā un B grupā.  

5.2 A grupas Pamatturnīrā komandas izspēlē 4 apļus (katra ar katru), pēc kuriem 
komandas tiek sarindotas no 1.-3.vietai vietai, atbilstoši punktu summai. Pēc 
pamatturnīra tiek izspēlēts finālturnīrs.  

5.2.1. Spēles ilgums pamatlaikā 3 x 15 minūtes, 3 minūšu iesildīšanās uz ledus 
pirms pirmā spēles iemetiena. Ledus tīrīšana pēc 1. perioda. 

5.2.2. Ja pēc pamatlaika beigām rezultāts ir neizšķirts, tiek nozīmēta trīs (3) 
pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki.   

 
5.3. B grupas pamatturnīrā komandas izspēlē 3 apļus(katra ar katru). 

5.3.1 Spēles ilgums pamatlaikā 3 x 15 minūtes, 3 minūšu iesildīšanās uz ledus 
pirms pirmā spēles iemetiena. Ledus tīrīšana pēc 1. perioda. 

5.3.2 Ja pēc pamatlaika beigām rezultāts ir neizšķirts, tiek nozīmēta trīs (3) 
pēcspēles metienu sērija. Pēcspēles metienus pirmie sāk laukuma saimnieki.   

 
5.4. Čempionāta otrajā etapā 1. un 2. vietu ieņēmušās komandas izspēlē izslēgšanas 
turnīra finālsēriju līdz kādas komandas 2 (divām) uzvarām. Finālsērijas uzvarētāji kļūst 
par Latvijas čempioniem.  
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5.4.1 A grupas 3. vietas ieguvējkomanda pamatturnīrā spēlē par trešo vietu 
Latvijas čempionātā ar B grupas pamatturnīra uzvarētājkomandu līdz 2 (uzvarām). Šīs 
sērijas uzvarētājkomanda kļūst par Latvijas čempionāta 3. vietas ieguvējiem. 

5.4.2. Laukuma priekšrocības Čempionāta otrajā etapā iegūst Čempionāta pirmajā 
etapā augstāku vietu ieņēmusī komanda. Attiecīgi finālsēriju pirmā un nepieciešamības 
gadījumā trešā spēle tiek aizvadīta augstāku vietu regulārajā čempionātā ieņēmušās 
komandas mājas hallē. 

5.4.3. Precīzs izslēgšanas spēļu kalendārs tiek publicēts LHF mājaslapā. 
 
5.5. Spēļu sākums darba dienās ne vēlāk kā 20.00 un ne agrāk par 18:30, sestdienās, 
svētdienās ne vēlāk kā 20:00 un ne agrāk par 9.00. 
 
5.6. Spēļu kalendārs tiek sastādīts atbilstoši konkrētās grupas apļu izspēlei. 
 
6. VIENAS SPĒLES SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA 
 
6.1. Spēlei jānotiek kalendārā paredzētajā laikā. 
 
6.2. Tikai Sacensību direktoram ir tiesības izmainīt spēles laiku, ja iestājušies “force 
major” apstākļi. 
 
6.3. Ierodoties uz spēli, komandām ir jābūt sagatavotai spēles elektroniski izdrukātai 
spēles pieteikuma veidlapai ar attiecīgās dienas datumu, kuru 20 minūtes pirms spēles 
sākuma jāiesniedz spēles sekretāram sastāva pieteikums. Kā pirmajiem tas jāiesniedz 
viesu komandai. 
 
6.4. Spēles sākuma laiks jānorāda laiks, kad tiek izdarīts pirmais ripas iemetiens. 
 
6.5. Laukuma saimniekiem 10 minūtes pirms spēles un visas spēles laikā jānodrošina 
licencēta medicīnas personāla klātbūtne. 
 
6.6. Medicīnas personālam līdz komandu iziešanai uz iesildīšanos obligāti jāparakstās 
spēles pieteikumā, norādot sava medicīnas darbinieka sertifikāta numuru vai uzspiežot 
ārsta zīmogu.  
 

6.6.1. Komandas nedrīkst iziet uz ledus, kamēr medicīnas personāls nav ieradies 
un savu ierašanos apliecinājis ar parakstu spēles pieteikumā.  
 
6.6.2. Ja spēles laikā kāda no spēlētājām guvusi traumu, spēles sekretāram 
jāizdara atzīme protokolā ar medicīnas personāla (parakstu) apstiprinātu traumas 
raksturu un sniegto palīdzību. To apstiprina spēles galvenais tiesnesis. 
 
6.6.3. Medicīnas personāls ne vēlāk kā 10 minūtes pēc spēles laika sākuma 
informē galveno tiesnesi par traumētiem spēlētājiem. 
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6.7. Spēlei obligāti jāsākas ne vēlāk par 10 minūtēm pēc noteiktā tās sākuma laika 
(ieskaitot komandu iesildīšanās laiku). 
 
6.8. Ja līdz noteiktajam spēles sākuma laikam sertificēts medicīnas personāls nav 
ieradies un parakstījies spēles pieteikumā, spēle nevar sākties un mājinieku komandai 
tiek ieskaitīts zaudējums. 
 
6.9. Spēle var sākties, ja spēles protokolā ierakstītas un uz sasveicināšanos laukumā 
izgājušas 11 hokejistes, tajā skaitā vārtsargs. Ja uz spēli ieradušies mazāk par 11 
hokejistiem spēle nenotiek. 
 
6.10. Spēlētāja, kura nav iekļauta komandas pieteikumā uz konkrēto spēli un nav 
ierakstīta protokolā, nevar piedalīties spēlē. 
 
6.11. Ja šādu, spēlei nepieteiktu hokejisti, sekretārs atklāj spēles gaitā, galvenajam 
tiesnesim viņa nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku. 
 
6.12. Ja šāda, spēlei nepieteikta, spēlētāja gūst vārtus vai asistē vārtu guvējam, vārtu 
guvums netiek ieskaitīts, vai, ja šāda spēlētāja tikai atradusies laukumā spēles laikā, 
galvenajam tiesnesim viņa nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles 
laiku. 
 
6.13. Ja šāda, spēlei nepieteikta, spēlētāja izdara noteikumu pārkāpumu, galvenajam 
tiesnesim viņa nekavējoties jānoraida no laukuma uz visu atlikušo spēles laiku, bet sods 
jāizcieš komandas trenera nozīmētai spēlētājai. 
 
6.14. Ja tiek konstatēts fakts, ka spēlē piedalījusies hokejiste, kura dotajā brīdī nav 
komandas pieteikumā čempionātam, komandai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā 
spēlē. LHF disciplinārā komisija pieņem lēmumu par attiecīgā LHF biedra sodīšanu par 
Čempionāta nolikuma neievērošanu. 
 
6.15. Pēc spēles sākuma spēles sekretāram aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas protokolā 
ierakstīto komandu spēlētāju sastāvos (papildināt vai izsvītrot no protokola kādu 
spēlētāju). Ja kāda no komandām šo noteikumu neievēro, tad ar disciplinārās komisijas 
lēmumu tai tiek piešķirts zaudējums spēlē, bet spēles tiesnesis un sekretārs, kuri veica 
izmaiņas protokola spēlētāju sastāvā pēc spēles sākuma, tiks sodīti atbilstoši tiesnešu 
komitejas lēmumam. 
 
6.16. Uz komandas rezervistu soliņa spēles laikā drīkst atrasties ne vairāk par sešiem 
LHF pieteiktajiem komandas pārstāvjiem. 
 
6.17. Spēlēs obligāts interneta pieslēgums, vismaz 20mbps, pie tiesnešu galdiņa gan 
brigādes tiesnešu telpās spēles pārraidīšanai internetā LHF mājas lapā (on-line), gan 
interneta televīzijā. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts disciplinārais 
ziņojums. 
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6.18. Laukuma saimniekiem spēles sekretariāts jānodrošina ar printeri un kopētāju 
dokumentācijas pavairošanai. Par minētās prasības nenodrošināšanu tiek rakstīts 
disciplinārais ziņojums. 
 
7. PAPILDINĀJUMI SACENSĪBU NOTEIKUMOS 
 
7.1. Visām hokejistēm obligāti jāspēlē ar pilnām sejas maskām un spēlētājām, kuras nav 
sasniegušas 18 gadu vecumu, ar kakla sargiem. 
 
7.2. Spēles protokolā kā vārtu guvēja tiek atzīmēta spēlētāja, kura realizējusi pēdējo 
pēcspēles metienu, pēc kura ir noteikts sacensības uzvarētājs. 
 
7.3. Čempionāta spēlēs nav atļauts pieteikt spēlētāju, kuram ir aktīva diskvalifikācija kādā 
no IIHF biedra hokeja līgām vai IIHF sadarbības hokeja līgām, izņemot ja LHF 
Disciplināra komisija lemj savādāk. 
 
8. PIETEIKUMI 
 
8.1. Komandu vārdiskais pieteikums dalībai Čempionātā jāiesniedz LHF līdz 2021.gada 
31. augustam. 
 
8.2. Kopā ar vārdisko pieteikumu jāpievieno standarta līguma kopija ar halli, kurā tiks 
aizvadītas Čempionāta mājas spēles. 
 
8.3. Pilnībā aizpildīti vārdiskie pieteikumi uz LHF apstiprinātas veidlapas (LHF mājas lapā 
sadaļā „Par LHF" apakšpunktā „Dokumenti") līdzdalībai Čempionātā jāiesniedz kopā ar 
aizpildītām speciālajām veidlapām, t.sk. par hokejistēm, kuras dzimušas 2004.gadā vai 
vēlāk (attiecīgi kurām uz čempionāta sākšanas datumu nav pilni 18.gadi). 
 
8.4. Ārvalstu hokejistēm un Latvijas klubu spēlētājām, kuras maina piederību klubam, 
piesakot viņas dalībai Čempionātā, jābūt pilnībā nokārtotām IIHF vai LHF pārejas kartēm. 
 
8.5. Spēlētāju piederību klubam nosaka LHF nolikums „Par spēlētāju pāreju". 
 
8.6. Komandu vārdiskie pieteikumi un Papildu pieteikumi iesniedzami LHF datubāzē, bet 
ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās čempionāta spēles. 
 
8.8. Komandu pieteikumā minētie komandu sastāvi un spēlētāju profili tiek publicēti LHF 
mājas lapā, lai nodrošinātu caurskatāmību un godīgas spēles principu ievērošanu, 
atbilstoši Čempionāta nolikumam. 
 
8.9. Komandas Čempionātam var pieteikt līdz 10 (desmit) oficiālajiem komandu 
pārstāvjiem. 
 
 
9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 
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9.1. Čempionātā komandu vietas tiek noskaidrotas atbilstoši izcīnīto punktu summai. 
 
9.2. A grupas čempionāta uzvarētāji kļūst par Latvijas čempioniem. 
 
9.3. Čempionātā par: 
   9.2.1. Uzvaru pamatlaikā komandai - 3 punkti, 
   9.2.2. Uzvaru pēcspēles metienos - 2 punkti, 
   9.2.3. Zaudējumu vai neizšķirtu pēcspēles metienos - 1 punkts, 
   9.2.4. Zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti. 
 
9.4. Gadījumā, ja Čempionāta noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu 
skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kura atbilst zemākesošiem kritērijiem, kas ir 
sarindoti atbilstoši svarīguma pakāpei: 
   9.3.1. Vairāk punktu savstarpējās spēlēs; 
   9.3.2. Labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs; 
   9.3.3. Vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs; 
   9.3.4. Vairāk uzvaru visās čempionāta spēlēs; 
   9.3.5. Labāka vārtu starpība visās čempionāta spēlēs;  
   9.3.6.Vairāk gūto vārtu visās čempionāta spēlēs;  
   9.3.7. Mazāka komandas soda minūšu summa čempionātā;  
   9.3.8. Mazāk spēlētāju noraidījumu uz 25 minūtēm; 
   9.3.9. Ar izlozes palīdzību. 
 
9.5. Ja Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ valstī spēkā 
esošie normatīvie akti Čempionāta sarīkošanas laikā paredz stingrākus ierobežojumus 
sporta sacensību norisei, kas ietekmē Čempionāta rīkošanu, to ir nepieciešams pārtraukt 
un nav iespējams atsākt līdz 2022.gada 31.martam, par uzvarētāju tiek noteikta komanda 
atbilstoši pēdējā pilnībā izspēlētā apļa rezultātiem. Par rīcību šādā situācijā lemj LHF 
valde. 
 
10. PROTESTI 
 
10.1. Ja komanda vēlas iesniegt protestu, tad komandas galvenajam trenerim vai kluba 
vadītājs, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to paziņo spēles galvenajam 
tiesnesim, kurš mutisko pieteikumu fiksē spēles protokolā. Tas jāizdara ne vēlāk kā 15 
minūšu laikā pēc spēles beigu signāla. 
 
10.2. Rakstiskais protests, kuru parakstījis kluba vadītājs, ar izsmeļošu protesta būtības 
izklāstu, 24 stundu laikā, skaitot no spēles sākuma laika, neskaitot brīvdienas un svētku 
dienas) jānosūta (pasta zīmogs) vai jānogādā LHF personīgi. 
 
10.3. Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par:  

10.3.1. Aizmugures stāvokli; 
10.3.2. Ripas pārmetieniem; 
10.3.3. Iemetienu vietas izvēli; 



  
 

8 
 

10.3.4. Sodu noteikšanu; 
10.3.5. Ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem. 

 
10.4. Kopā ar protestu atļauts iesniegt papildus materiālus Disciplinārās komisijas 
vajadzībām, ar noteikumu, ka materiāli tiek nodoti spēles galvenajam tiesnesim ne vēlāk 
kā 30 minūtes pēc spēles beigu signāla. Vēlāk iesniegtos materiālus disciplinārā komisija 
un tiesnešu komiteja tiesīga neizskatīt. 
 
 
11. KLUBU UN ARĒNU PIENĀKUMI 
 
11.1. Komandām, kuras piedalās sacensībās, jābūt diviem krāsu ziņā atšķirīgiem formas 
tērpu komplektiem. Viesu komanda spēles aizvada gaišās krāsas tērpos, laukuma 
saimnieki - tumšās, kontrastējošas, krāsas tērpos. Iespējama formas tērpu saskaņošana 
un krāsu maiņa starp komandām, bet tikai pirms pieteikumu uz spēli iesniegšanas. 
 
12. TIESĪBAS 
 
12.1. Komandu oficiālajiem pārstāvjiem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā 
citā veidā traucēt tos: 

12.1.1. Ieejot tiesnešu ģērbtuvēs; 
12.1.2. Hokeja arēnās spēles laikā; 
12.1.3. Pēc spēles preses konferencēs, masu medijos vai sociālajos tīklos 
izteikt neapmierinātību par tiesnešu darbību, par pretinieku klubu vadītājiem, 
hokejistiem, treneriem un čempionāta organizatoriem. 

 
12.2. Komandai nav tiesību atteikt ierašanos uz kalendārā paredzēto spēli, pamatojot to 
ar spēlētāju slimību, transporta trūkumu vai jebkuru citu iemeslu, izņemot gadījumus, kad 
komandai noteikta obligātā pašizolācija saistībā ar Covid-19 saslimšanas gadījumu.  
 
13. MĀRKETINGA UN REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI. 
  
13.1. Savas jurisdikcijas robežās LHF un Čempionāta klubi veic reklāmas darbības, 
pamatojoties uz līgumiem ar reklāmdevējiem un sponsoriem. 
 
13.2. Klubam, kopā ar haļļu īpašniekiem, jāgarantē LHF logo, čempionāta logo un 
federācijas sponsoru reklāmu, kas noteiktas ar LHF valdes sēdes lēmumu, izvietošanu 
uz apmalēm iepriekš saskaņotās vietās. Čempionātā ne vairāk par četriem LHF logo. 
Čempionāta reklāmas izvietošanu nodrošina klubi. (LHF sedz visus tehniskos 
izdevumus). Reklāmu neizvietošanas gadījumā par pārkāpumu – sods līdz EUR 500. 
 
13.3. Klubam visas reklāmas obligāti jāsaskaņo ar LHF, lai nerastos pārkāpumi un 
konflikta situācijas. 
 
13.4. Klubi ir atbildīgi par savas fanu atribūtikas, suvenīru un citiem izstrādājumiem, 
ražošanu un tirdzniecību. 
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13.5. Klubiem ir tiesības veikt savu sponsoru produktu tirdzniecību vai degustācijas uz 
vietas hallē vai tās teritorijā spēļu laikā. 
 
13.8. Klubiem jāsadarbojas ar LHF, lai popularizētu Čempionāta tēlu. 
 
13.9. Visas Čempionāta tiešraižu tiesības (TV/Interneta portālos) pieder LHF.  
 
13.10. LHF ir tiesības uz televīzijas, video un foto materiālu izmantošanu, kuros attēlotas 
atsevišķas Čempionāta spēles vai to kopums, ieskaitot spēlētāju, treneru  un tiesnešu 
attēlus. Ievērojot iekšējo privātuma politiku, LHF un LHF Sieviešu hokeja attīstības 
komiteja var tos izmantot savās un LHF sponsoru aktivitātēs, ar mērķi popularizēt 
sieviešu hokeju un Junioru attīstības līgas klubus. Šādas tiesības neatceļ klubu/komandu 
tiesības uz šādiem materiāliem, kas fiksēti savās mājas spēlēs. Klubs ir atbildīgs par 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu ievērošanu veicot Čempionāta norises 
un dalībnieku fotografēšanu un/vai filmēšanu un tālāko materiālu izplatīšanu publiskajā 
telpā augstāk minētajiem mērķiem, t.sk. par fotografēšanas/filmēšanas atļaujas 
saņemšanu par spēlētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem. 
 
14. ATBILDĪBA 
  
14.1. Klubu vadītājiem, treneriem un menedžeriem ir jāievēro Ētikas kodekss. 
 
14.2. Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu, treneru un apkalpojoša personāla 
uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un tikpat ilgu laiku pēc spēles. 
 
14.3. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīti visi gadījumi, kad:  

14.3.1. savlaicīgi nav ieradies medicīnas personāls; 
14.3.2. laukums nav sagatavots spēles sākšanai, ko regulārajā čempionātā izlemj 
spēles tiesneši, izslēgšanas spēlēs, piedaloties arī spēles uzraugam;  
14.3.3. komandā nav pietiekams spēlētāju skaits;  
14.3.4. viesu komandai ceļā sabojājies transports; 
14.3.5. citi gadījumi, kad pēc spēles galvenā tiesneša uzskatiem spēle nevar 
sākties noteiktajā, vai ar nobīdi par iesildīšanās paredzētajām 10 minūtēm, laikā. 

 
14.3. Par neierašanos uz spēli komandai ieskaita zaudējumu 0:W un Disciplinārā komisija 
lemj par attiecīgā soda piemērošanu. 
 
14.4. Komanda, kas neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, sedz visus izdevumus, kas 
radušies pretinieka komandai, lai sarīkotu šo sacensību (tiešās ar spēli saistītās 
izmaksas), saskaņā ar LHF iesniegto radušos zaudējumu tāmi un disciplinārās komisijas 
lēmumu. 
 
14.5. Pēc otrā neierašanās gadījuma komanda var tikt izslēgta no Čempionāta un sodīta 
ar soda naudu saskaņā ar LHF valdes lēmumu. 
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14.6. Spēļu rezultāti izslēgtajai un pārējām komandām tiek ieskaitīti, ja izslēgtā komanda 
nospēlējusi vairāk nekā 50% turnīra spēļu. Pretējā gadījumā spēļu rezultāti turnīra tabulā 
tiek anulēti. 
 
14.7. Lēmumu par sankcijām pret klubu, kas pieteicis komandu līdzdalībai čempionātā, 
bet turnīra gaitā atsauc komandas dalību čempionātā, pieņem LHF disciplinārā komisija 
un apstiprina LHF valde. 
 
14.8. Klubs atbild un nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību hallē stundu pirms spēles, 
spēles laikā un stundu pēc spēles beigu signāla. 
 
 
15. TIESNEŠI 
 
15.1. Čempionāta spēles tiesīgi apkalpot LHF tiesnešu komitejas licencēti laukuma 
tiesneši, kā arī starpvalstu savstarpējās apmaiņas ietvaros nozīmēti un apstiprināti 
tiesneši, un LHF licencēti brigādes tiesneši. 
 
15.2. Tiesnešus uz spēlēm nozīmē LHF Tiesnešu komiteja.  
 
15.3. Tiesnešu lēmums spēles gaitā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne klubu 
vadītāji, ne treneri. 
 
15.4. Tiesnešu brigādes sastāvs Čempionātā: 

15.4.1. A un B grupas Čempionātā laukumā tiesā divi galvenie tiesneši. 
15.4.2. Sekretārs, tīrā laika tiesnesis; 
15.4.3. Laukuma saimnieki nodrošina 2 soda laika tiesnešus. 

 
16. APBALVOŠANA 
 
16.1. Čempionāta uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu. Spēlētājas un komandas vadība 
saņem čempionu zelta medaļas (kopskaitā 30). 
 
Otrās vietas ieguvējas komandas spēlētājas un komandas vadība saņem Čempionāta 
sudraba medaļas (kopskaitā 30). 
 
Trešās vietas ieguvējas komandas spēlētāji un komandas vadība saņem Čempionāta 
bronzas medaļas (kopskaitā 30). 
 
16.2. Papildus tiek apbalvotas Čempionāta labākā vārtsardze, labākā aizsardze, labākā 
uzbrucēja, rezultatīvākā spēlētāja un Čempionāta MVP.  Speciālbalvu ieguvējus izvirza 
komandu galvenie treneri, nosakot 3 labākos savā komandā un 3 labākos no citām 
komandām. Rezultātus apkopo LHF sporta direktors. 
 
17. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 
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17.1. LHF finansiāli atbalsta hokeja klubu dalību Čempionātā.  
17.1.1. LHF atbalsta summa klubiem par vienu mājas spēli čempionātā – EUR 

119,00.  
 
17.2. LHF sedz izdevumus, kas saistīti ar: 
 17.2.1. Tiesnešu apmaksu; 
 17.2.2. Čempionāta tiešās vadības nodrošināšanu; 
 17.2.3. Čempionāta balvu iegādi un pasniegšanu. 


