2017. GADA LATVIJAS FUTBOLA NOMINĀCIJU UN LAUREĀTU
NOTEIKŠANAS NOLIKUMS

JAUNATNES FUTBOLA LAUREĀTI
Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts(-i):

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts(-i):

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

“Jura Docenko balva” – 2017. gada Latvijas labākais jaunatnes
futbola treneris/pedagogs
Šīs nominācijas laureātu nosaka LFF Sporta nodaļa.

Andis Rozītis (Vidzemes futbola centrs)
“Genādija Šitika piemiņas balva” - 2017. gada labākais
jaunatnes futbola organizators
Šīs nominācijas laureātu nosaka LFF Sporta nodaļa.

Ingus Lukovičs (FK Liepāja/LSSS)
„2017. gada Latvijas radošākais bērnu un jauniešu futbola
klubs”
Šīs nominācijas laureātu nosaka LFF Projektu nodaļa kopā ar LFF Komunikācijas nodaļu.

Laureāts(-i):

FS METTA

Nosaukums:

“Ilmāra Liepiņa balva” - 2017. gada Latvijas jaunatnes labākais
futbolists

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:
Nominanti:

Šīs nominācijas laureātu nosaka LFF Nacionālo izlašu nodaļa, veicot iekšējo aptauju.

Roberts ULDRIĶIS (RFS)
Ņikita Koļesovs (FK Ventspils), Vladislavs Kurakins (Riga FC)

2017. gada Latvijas jaunatnes labākā futboliste
Šīs nominācijas laureātu(s) nosaka LFF sieviešu futbola nodaļa, veicot iekšējo aptauju Latvijas
nacionālās izlases treneru un sieviešu / meiteņu futbola klubu treneru vidū.

Anastasija FJODOROVA
(Rēzeknes BJSS/SK Progress)
Karlīna Miksone, Sofja Ņesterova

MEDIJU LAUREĀTI
Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

2017. gada labākais futbola ŽURNĀLISTS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt jebkurš Latvijas sporta žurnālists.
Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka SynotTip Virslīgas čempionāta klubi (viens
klubs – viena balss), “komanda.lv” 1. līgas čempionāta klubi (viens klubs – viena balss),
biedrība “Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī balsojumam no LFF puses
apstiprinātie žurnālisti (katram viena balss). Balsojuma rezultātus apkopo LFF.
Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.

Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Edmunds NOVICKIS (sportacentrs.com)
Iļja Poļakovs (Diena), Agris Suveizda (sportacentrs.com)

2017. gada labākā futbola FOTOGRĀFIJA
Latvijas Futbola federācija (LFF) aicina ikvienu piedalīties konkursā – Latvijas futbola gada
foto, kurā ir iemūžināts kāds interesants, spilgts, neparasts vai gluži vienkārši sirsnīgs mirklis
no Latvijas futbola dzīves 2017. gadā. Noteikumi aprakstīti LFF.lv mājaslapā.

Nora Krevņeva-Baibakova
"Futbolistes reakcija laukumā"

Laureāts:
Gada foto:

Aleksejs Puškins
"Ronaldu Rīgā saņem palīdzīgu roku"

Nominanti:

Nora Krevņeva-Baibakova
"Tieši sejā"

SACENSĪBU LAUREĀTI
Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:

Nosaukums:

2017. gada Sieviešu futbola sacensību LABĀKAIS TRENERIS
Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka LFF sieviešu futbola treneru padome kopā ar Sieviešu
futbola līgas un 1. līgas treneriem.

Jevgēņijs MIHAĻKOVS (AFA Olaine)
“Godīgas spēles jeb FAIR PLAY balva” 2017. gada komanda.lv Pirmajā līgā
Šīs nominācijas laureātu nosaka / apstiprina LFF Sacensību nodaļa atbilstoši sezonas sākumā
apstiprinātajam Godīgas spēles (Fair Play) Nolikumam. Balvu saņem klubs.
KOPVĒRTĒJUMS pieejams LFF.lv mājaslapā.

JDFS ALBERTS
“Godīgas spēles jeb FAIR PLAY balva” 2017. gada SynotTip Virslīgā
Šīs nominācijas laureātu nosaka / apstiprina LFF Sacensību nodaļa atbilstoši sezonas sākumā
apstiprinātajam Godīgas spēles (Fair Play) Nolikumam. Balvu saņem klubs.
KOPVĒRTĒJUMS pieejams LFF.lv mājaslapā.

RFS
2017. gada Latvijas labākais TIESNEŠA ASISTENTS

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Šīs nominācijas ieguvēju nosaka LFF Tiesnešu komiteja savā iekšējā balsojumā, ņemot vērā
iekšēji apstiprināto Nolikumu.

Laureāts:

Haralds GUDERMANIS (FIFA kategorija, Carnikava)

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:
Laureāts:

Nosaukums:

2017. gada Latvijas labākais FUTBOLA TIESNESIS
Šīs nominācijas ieguvēju nosaka LFF Tiesnešu komiteja savā iekšējā balsojumā, ņemot vērā
iekšēji apstiprināto Nolikumu.

Andris TREIMANIS (FIFA kategorija, Kuldīga)
2017. gada komanda.lv 1. līgas labākais VĀRTU GUVĒJS

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Šīs nominācijas ieguvēju nosaka LFF pēc 1. līgas čempionāta spēļu protokolos uzrādītās
informācijas. Vārtu guvēju pilnais saraksts pieejams šeit.

Laureāts:

Alvis DUBOVS (VALMIERA GLASS VIA) - 27 vārti

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

2017. gada komanda.lv 1. līgas LABĀKAIS FUTBOLISTS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt 1. līgas čempionātā spēlējošie futbolisti. Nominācijas
uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka 1. līgas klubu galvenie treneri, klubu kapteiņi un LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Balsojuma rezultātus apkopo LFF. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var
tikt atzīts tāds spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu.
Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski paziņoti trīs nominanti, no
kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.

Laureāts:
Nominanti:

Alvis DUBOVS (VALMIERA GLASS VIA)
Devids Dobrecovs (Grobiņas SC), Vugar Askerov (FK Progress/AFA
Olaine), Mārcis Ērglis (VALMIERA GLASS VIA)

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

2017. gada komanda.lv 1. līgas LABĀKAIS TRENERIS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt 1. līgas čempionātā treneris. Nominācijas
uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka 1. līgas klubu galvenie treneri, klubu kapteiņi un LFF Nacionālo izlašu
treneru padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Balsojuma rezultātus apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Laureātsi

Gatis ĒRGLIS (VALMIERA GLASS VIA)
Viktors Dobrecovs (Grobiņas SC), Viktors Morozs (BFC Daugavpils)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais VĀRTU GUVĒJS
Šīs nominācijas ieguvēju nosaka LFF pēc SynotTip Virslīgas čempionāta spēļu protokolos uzrādītās
informācijas. Vārtu guvēju pilnais saraksts pieejams šeit.

Adeleke Akinola AKINYEMI (FK Ventspils),
Artūrs KARAŠAUSKS (FK Liepāja/Mogo),
Evgeny KOZLOV (Spartaks Jūrmala),
- katram pa 10 vārtiem

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais VĀRTSARGS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionātā spēlējošais
futbolists. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri, klubu
kapteiņi, biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var tikt atzīts tāds
spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu. Balsojuma rezultātus
apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Jevgeņijs NERUGALS (Spartaks Jūrmala)
Kaspars Ikstens (FK Jelgava), Dāvis Ošs (FK METTA/LU)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais AIZSARGS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionātā spēlējošais
futbolists. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri, klubu
kapteiņi, biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var tikt atzīts tāds
spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu. Balsojuma rezultātus
apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:
NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Kaspars GORKŠS (Riga FC)
Seydina Keita (FK Liepāja/MOGO), Lasha Shergelashvili (RFS)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais PUSSARGS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionātā spēlējošais
futbolists. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri, klubu

kapteiņi, biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var tikt atzīts tāds
spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu. Balsojuma rezultātus
apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Evgeny KOZLOV (Spartaks Jūrmala)
Edgars Vardanjans (Spartaks Jūrmala)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais UZBRUCĒJS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionātā spēlējošais
futbolists. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri, klubu
kapteiņi, biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var tikt atzīts tāds
spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu. Balsojuma rezultātus
apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Adeleke Akinola AKINYEMI (FK Ventspils)
Artūrs Karašausks (FK Liepāja/MOGO), Evgeny Kozlov (Spartaks
Jūrmala)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais FUTBOLISTS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionātā spēlējošais
futbolists. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri, klubu
kapteiņi, biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss), kā arī LFF Nacionālo izlašu treneru
padomes locekļi atklātā balsojuma veidā. Par labāko futbolistu šajā nominācijā var tikt atzīts tāds
spēlētājs, kurš sezonas laikā aizvadījis vairāk nekā 50% regulārā čempionāta spēļu. Balsojuma rezultātus
apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Evgeny KOZLOV (Spartaks Jūrmala)
Artūrs Karašausks (FK Liepāja/MOGO), Edgars Vardanjans (Spartaks Jūrmala), Dāvis
Indrāns (FS METTA/LU), Kaspars Gorkšs (Riga FC), Edgars Gauračs (Spartaks Jūrmala)

2017. gada SynotTip Virslīgas labākais TRENERIS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt SynotTip Virslīgas čempionāta klubā
strādājošais treneris. Nominācijas uzvarētāju sezonas izskaņā nosaka Virslīgas klubu galvenie treneri,
biedrība „Latvijas Futbola virslīga” (viena kopējā balss) un LFF Nacionālo izlašu treneru padomes locekļi
atklātā balsojuma veidā. Balsojuma rezultātus apkopo LFF.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:

Nominanti:

Marek ZUB
(Spartaks Jūrmala, 2017. gada janvāris - jūlijs)
Tamaz Pertia (FK Liepāja/MOGO), Andrejs Kaļiņins (RFS)

GADA LAUREĀTI
Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

2017. gada LATVIJAS LABĀKAIS TELPU FUTBOLISTS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt kā ārzemēs, tā arī Latvijā spēlējošais telpu
futbolists ar Latvijas pasi. Nominācijas uzvarētāju, tostarp, noteikšanas kārtību nosaka LFF nacionālo
izlašu treneru padome kopā ar Latvijas Telpu futbola asociāciju (LTFA).

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:
Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Andrejs ALEKSEJEVS
(FK Nikars un Latvijas telpu futbola izlase)
Maksims Seņs (FK Nikars), Aigars Bondars (RABA)

2017. gada LATVIJAS LABĀKĀ FUTBOLISTE
Šajā nominācijā par labāko var kļūt kā ārzemēs, tā arī Latvijā spēlējoša futboliste
ar Latvijas pasi. Nominācijas uzvarētāju atklātā balsojuma veidā sezonas izskaņā nosaka aktīvie Latvijas
sieviešu futbola klubu treneri, kā arī Latvijas sieviešu futbola izlases treneri. Balsojumu organizē un
rezultātus apkopo LFF Sieviešu futbola nodaļa.

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:

Nominanti:

Nosaukums:

NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBA:

Olga ŠEVCOVA

(Rīgas Futbola skola un Latvijas sieviešu futbola izlase)
Karlīna Miksone (FK Liepāja), Marija Ibragimova (Apulia, Itālija), Renāte
Fedotova (RFS)

2017. gada LATVIJAS LABĀKAIS FUTBOLISTS
Šajā nominācijā par labāko var kļūt kā ārzemēs, tā arī Latvijā spēlējošs futbolists
ar Latvijas pasi. Nominācijas uzvarētāju atklātā balsojuma veidā sezonas izskaņā nosaka LFF Nacionālo
izlašu treneru padomes locekļi, SynotTip Virslīgas čempionāta klubu galvenie treneri un kapteiņi,
“komanda.lv” 1. līgas čempionāta klubu galvenie treneri un kapteiņi, biedrība “Latvijas Futbola virslīga”
(viena kopējā balss), LFF Valdes locekļi, kā arī balsojumam no LFF puses apstiprinātie žurnālisti (katram
viena balss).

Balstoties uz balsojuma rezultātiem, neilgi pirms Laureātu vakara tiks publiski
paziņoti trīs nominanti, no kuriem pašā vakarā uz skatuves tiks paziņots uzvarētājs.
Laureāts:

Nominanti:

Andris VAŅINS
(FC Zürich un Latvijas nacionālā futbola izlase)
Artūrs Karašausks (FK Liepāja/MOGO), Dāvis Ikaunieks (FC Vysočina
Jihlava, Čehija)

Balsojuma noteikumi
1.) Balsojumu organizē Latvijas Futbola federācija (LFF). Balsojums tiek organizēts un
pieņemts elektroniski un/vai personīgi sazinoties ar katru balsotāju.
2.) Laureāti tiks paziņoti Latvijas futbola gada noslēguma vakarā 2017. gada 21. decembrī.
Visi balsojuma rezultāti un laureātu vārdi tiks publicēti LFF.lv mājaslapā pēc to oficiālās
paziņošanas LFF Laureātu vakarā.
3.) Katram balsotājam / organizācijai pieder VIENA BALSS.
4.) Balsojumā NEVAR balsot par sevi, kā arī sava kluba (organizācijas) pārstāvjiem vai
komandas biedriem.
5.) Gadījumā, ja diviem vai vairākiem nominantiem ir vienāds balsu skaits, izšķirošā balss
pieder Latvijas nacionālo izlašu treneru padomes priekšsēdētājam.
6.) LFF Nacionālo izlašu treneru padomes sastāvā ietilpst:
Aleksandrs Starkovs (priekšsēdētājs un Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris);
Dainis Kazakevičs (LFF Sporta direktors un U-21 izlases galvenais treneris);
Vladimirs Serbins (LFF treneris);
Aleksandrs Basovs (Latvijas U-19 izlases galvenais treneris);
Igors Stepanovs (Latvijas U-17 izlases galvenais treneris);
Jurijs Andrejevs (LFF Izglītības nodaļas vadītājs).
7.) MEDIJU pārstāvju balsojuma tiesības izsniegtas, apkopojot aizvadītās sezonas akreditēto žurnālistu (“MEDIA” un
“TV” pozīcijās) sarakstu LFF un biedrības “Latvijas Futbola virslīga” rīkotajos pasākumos (Nacionālās izlases un
U-21 izlases mājas spēles, Latvijas Kausa fināls, LFF Kongress, SynotTip Virslīgas čempionāta akreditāciju
pieteikumi). Par nosacījumu balsstiesību iegūšanai izvirzītā prasība - vismaz 50% norādīto pasākumu
apmeklējums sezonas laikā, mediju akreditāciju pieteikums atbilstoši LFF prasībām, kā arī piederība kādai
konkrētai mediju kompānijai. LFF patur tiesības piešķirt balstiesības arī tādam žurnālistam, kurš formāli nav
izpildījis augstāk prasītos nosacījumus, taču sezonas laikā pelnījis saņemt balsstiesības Latvijas labākā futbolista
noteikšanai.

Balstiesības ieguvušo žurnālistu saraksts šogad: A. Suveizda, A. Birjuks, E. Novickis, A. Kreipāns, A.
Poikāns, I. Poļakovs, U. Landmanis, U. Strautmanis, K. Plaums, M. Timofejevs, M. Koroļovs, V. Fedotovs, R.
Saulenbergs, A. Auziņš, I. Megnis, J. Lazdāns, I. Stūriška, A. Ērmanis, L. Lizbovskis, G. Zaicevs, D. Šinkevičs,
R. Bartaševics un R. Ūdris (kopīga balss), K. Girvičs, A. Sametis, P. Neimanis, A. Sudmalis, V. Ivanovs, E.
Barbaks, M. Osis, M. Kļavenieks, R. Ošenieks, R. Ozoliņš, A. Puče, U. Veilands.

8.) Balsojuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 24. novembris plkst 12:00.
Ja līdz Nolikumā norādītajam laikam balsotājs savu balsi LFF neiesniegs, tā netiks iekļauta kopējā
balsojuma rezultātu apkopojumā.

Nolikums apstiprināts:

2017. gada 2. novembrī

Latvijas Futbola federācija

