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Nr.p.k.
Atzītā sporta federācija 

(organizators)

Organizarota 

kontaktinformācija
Plānoto sacensību nosaukums

Plānotais sacensību norises laiks un 

vieta

Saite uz starptautiskās sporta federācijas tīmekļvietnē 

(mājaslapā) pieejamo sacensību kalendāru

1 Latvijas Basketbola savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/7

2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas 

spēles sievietēm
31.01.-07.02.2021.

http://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2021/qualifiers/ga

mes

2 Latvijas Basketbola savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/7

2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas 

spēles vīriešiem
15.02.-23.02.2021. https://www.fiba.basketball/eurobasket/2022/qualifiers/games

3 Latvijas Biatlona federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/8
Eiropas čempionāts biatlonā junioriem 01.02.2021.-07.02.2021., Madona https://www.biathlonworld.com/calendar/#/event-17

4
Latvijas Bobsleja un skeletona 

federācija

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/9

Starptautiskā macību treniņu nometne bobslejā 

un skeletonā - oficiālie treniņi
01.12.-12.12.., Sigulda

https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Schedules/20

20_2021/20201130_2020_2021_IBSF_Overall_Ice_time_calendar.p

df

5
Latvijas Bobsleja un skeletona 

federācija

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/9
IBSF EIROPAS Kausa izcīņas sacensības 12.12.-20.12.2020., Sigulda

https://www.ibsf.org/images/federation/Calendar/2020_2021_IBSF

_Overall_Sport_calendar_20200915.pdf

6
Latvijas Bobsleja un skeletona 

federācija

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/9

Starptautiskā macību treniņu nometne bobslejā 

un skeletonā - oficiālie treniņi
21.12.-31.12.., Sigulda

https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Schedules/20

20_2021/20201130_2020_2021_IBSF_Overall_Ice_time_calendar.p

df

7 Latvijas Florbola savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/93

2021.gada Florbola Pasaules čempionāta 

kvalifikācijas turnīrs sievietēm
02.02.-06.02.2021., Valmiera, Latvija

https://floorball.sport/event/womens-wfc-2021-qualifications-

eur1/

I. Starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības Latvijā  

LATVIJĀ PLĀNOTIE STARPTAUTISKI SPORTA PASĀKUMI

līdz 2021.gada 1.martam

Atbilstoši Ministru kabienta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 

Noteikumi pieejami -

Noteikumu 2.11. punkts: starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms 

sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), Baltijas līmeņa (ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību) sporta sacensības pieaugušajiem, kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru 

saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas līmeņa sporta sacensības jauniešiem un junioriem, kā arī Latvijas 

līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules 

un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos.

atbilstoši atzīto sporta federāciju iesniegtajai informācijai
(Saraksts var tikt papildināts vai precizēts, atbilstoši aktuālajai informācijai par plānoto starptautisko sacensību norisi Latvijā)
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8 Latvijas Galda hokeja federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/642

Pasaules tūres super sērija “Rīgas kauss -

2020”

05.12-06.12.2020., Rīgas kultūru 

vidusskola, Ganību dambis 7.
https://ithf.info/

9 Latvijas Handbola federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/15

2022.gada Eiropas čempionāta (EURO 2022) 

kvalifikācijas spēle vīriešiem: Latvija - Itālija
10.01.2021., Valmiera https://ehfeuro.eurohandball.com/men/2022/matches/

10
Latvijas Kamaniņu sporta 

federācija

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/18

Starptautiskā macību treniņu nometne (ITW) 

kamaniņu sportā - oficiālie treniņi
28.11.-12.12.2020., Sigulda https://www.fil-luge.org/en/results?event_season_id=28

11
Latvijas Kamaniņu sporta 

federācija

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/18

52. FIL Eiropas čempionāts kamaniņu sportā. 

Eberspracher Pasaules kausa 6.posms 

kamaniņu sportā.                                

Eberspracher Pasaules kausa.4.posms  

kamaniņu sportā komandu stafetē ar BMW 

atbalstu 

04.01.-10.01.2021., Sigulda
https://www.fil-luge.org/cdn/uploads/2020-21-fil-sport-calendar-at-

update-16-09-2020-pdf.pdf

12 Latvijas Kērlinga asociācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/409

Pasaules kērlinga tūres posms "WCT Latvian 

Mixed Doubles Curling Cup 2""
08.04.-11.04.2021., Rīga https://worldcurlingtour.org/md/event/221

13 Latvijas Peldēšanas federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/23

97. Latvijas atklātais čempionāts (FINA atzītas 

XXXII Vasaras Olimpisko spēļu kvalifikācijas 

sacensības)

26.02.-28.02.2021., Rīga 
http://www.fina.org/event/swimming-qualification-

events/qualifying-events

14 Latvijas Slidošanas asociācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/26

Riga Amber Cup 2020, Sinhronās slidošanas 

turnīrs
04.12.-06.12.2020.

https://www.isu.org/synchronized-skating/events/synchronized-

skating-calendar/list.events/-?start=0

15 Latvijas Slidošanas asociācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/26
Latvian Trophy 2020 daiļslidošana 11.12.-13.12.2020.

https://www.isu.org/figure-skating/events/figure-skating-

calendar/list.events/-?start=45

16 Latvijas Slidošanas asociācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/26

Baltic Cup Ventspils 2020 and Latvian Open 

Short Track National Championships
18.12.-20.12.2020.

https://www.isu.org/short-track/events/short-track-

calendar/list.events/-?start=15

17 Latvijas Sporta deju federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/51
Baltic Grand Prix 2020 11.12.-13.12.2020. www.worlddancesport.org

18 Latvijas Sporta deju federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/51
WDSF Daugavpils Open 2020 20.12.2020. www.worlddancesport.org

19 Latvijas Tekvon-do federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/100

Starptautiskais Turnīrs "Baltijas Dzintara 

kauss 2020"

05.12.-06.12.2020, RNSM, Rīga, 

Kojusalas iela 9
https://www.itf-tkd.org/events/filter/year/2020

20 Latvijas Tenisa savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/28

Starptautiskais junioru tenisa turnīrs "Juniors 3 

Liepāja"
28.11.-04.12.2020., Liepāja

https://www.itftennis.com/en/tournament-calendar/world-tennis-

tour-juniors-calendar/?startdate=2020-11

21 Latvijas Volejbola federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/4

CEV Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs 

sievietēm
07.01.-10.01.2021., Liepāja

https://www.cev.eu/Competition-

Area/competition.aspx?ID=1248&PID=1992
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Nr.p.k.
Atzītā sporta federācija 

(organizators)

Organizatora Latvijā 

kontaktinformācija
Plānoto sacensību nosaukums

Plānotais sacensību norises laiks un 

vieta

Saite uz oficiālu organizatora tīmekļvietnē (mājaslapā) 

pieejamo sacensību kalendāru/nolikumu

1 Latvijas Automobiļu federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/64
Minirallijs "Latvija 2020"

24.oktobris, Rīga, Biķernieku 

kompleksā sporta bāze
https://laf.lv/notikumi/minirallijs-latvija-2020-2/

2 Latvijas Basketbola savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/7
Douglas  Baltijas basketbola līga sievietēm

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://basket.lv/lbllsbl/douglas-baltijas-basketbola-liga

3 Latvijas Basketbola savienība
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/7
Pafbet  Latvijas - Igaunijas basketbola līga

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://www.estlatbl.com/lv/game-center

4 Latvijas Handbola federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/15
Baltijas Handbola līga

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://baltichandball.net/calendar-results/

5 Latvijas Handbola federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/15

Rīgas Domes kausa izcīņa vīriešu 

nacionālajām izlasēm
04.01.-05.01.2021., Rīga https://handball.lv/league/232/calendar

6 Latvijas Hokeja federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/16
Baltijas hokeja līgas finālsacensības 17.12.-20.12.2020., Rēzekne https://lhf.lv/file/download/55307

7 Latvijas Volejbola federācija
https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/4

Credit24  Meistarlīga volejbolā

vīriešiem

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
http://volejbols.lv/klasiskais-volejbols/Credit24-20-21/kalendars

Nr.p.k. Starptautiskās līgas nosaukums
Organizatora Latvijā 

kontaktinformācija

Latvijas komanda(-s), kas piedalās līgā 

(organizators)

Plānotais sacensību norises laiks un 

vieta

Saite uz līgas tīmekļvietnē (mājaslapā) pieejamo sacensību 

kalendāru

1
Kontinentālā hokeja līga (KHL), 

2020./2021.gada sezona
https://www.dinamoriga.lv/lv

HK "Dinamo Rīga" 

(https://www.dinamoriga.lv/)

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://en.khl.ru/calendar/1045/00/208/

III. Starptautisko līgu sporta sacensības Latvijā

(Saraksts var tikt papildināts vai precizēts, atbilstoši aktuālajai informācijai par plānoto starptautisko līgu sacensību norisi Latvijā)

II. Baltijas līmeņa (ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību) sporta sacensības pieaugušajiem Latvijā  

atbilstoši atzīto sporta federāciju iesniegtajai informācijai

(Saraksts var tikt papildināts vai precizēts, atbilstoši aktuālajai informācijai par plānoto Baltijas līmeņas sporta sacensību norisi Latvijā)

* Sarakstā tiek iekļautas tikai Baltijas līmeņa sporta sacensības pieaugušajiem ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību. Ja sacensībās piedalās vēl citu valstu sportisti, izņemot Igauniju, Latviju, Lietuvu, tad iekļaušanai Sarakstā, 

sacensībām jābūt iekļautām starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā
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2
Jaunatnes hokeja līga (MHL), 

2020./2021.gada sezona
https://www.hkr.lv/ HK "Rīga" (https://www.hkr.lv/)

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://engmhl.khl.ru/calendar/1047/0/12156/

3
Čempionu līga basketbolā 

(Basketball Champions league)

http://www.vefriga.com/lv/sa

kums
Basketbola klubs "VEF Rīga"

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
http://www.championsleague.basketball/

4
FIBA sieviešu Eirolīga (FIBA 

Euroleague women)
https://www.tttriga.lv/lv/ Basketbola klubs "TTT Rīga"

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://www.fiba.basketball/euroleaguewomen/20-21

5

Eiropas Sieviešu basketbola līga 

(European Women's Basketball 

League)

Igo Zanders,                    

tel. +371 29640011

Basketbola klubs "Liepāja/LSSS"; Basketbola 

klubs "TTT Rīga"

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
http://ewbl.eu/schedule/

6
Eiropas Handbola federācijas 

(EHF) Eiropas kauss

https://lsfp.lv/sporta_registrs/a

tzitas_federacijas/15
ZRHK TENAX Dobele

Atbilstoši līgas tīmekļvietnē 

publicētam sacensību kalendāram
https://ehfec.eurohandball.com/men/2020-21/matches/
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