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LFF reglaments par spēlētāju atbrīvošanu uz
Latvijas jaunatnes un meiteņu (U 21 - U 15) izlasēm.

Reglaments par spēlētāju atbrīvošanu uz Latvijas jaunatnes un meiteņu izlasēm
(U21-U15) (turpmāk - Reglaments) nosaka kārtību, kādā spēlētāji tiek izsaukti
dalībai Latvijas jaunatnes/meiteņu izlašu pasākumos un kārtību, kādā tie tiek
atbrīvoti no klubiem dalībai Latvijas jaunatnes/meiteņu izlašu pasākumos.
Šis Reglaments attiecas uz visiem klubiem, skolām un citām organizācijām, kas ir
Latvijas Futbola federācijas biedri.
1. Latvijas Futbola federācijai (turpmāk - LFF) ir prioritāte spēlētāju izmantošanā
visos pasākumos, kas ir iekļauti LFF Jaunatnes/meiteņu izlašu kalendārajā plānā
(turpmāk – LFF kalendārais plāns).
2. LFF ir pienākums nosūtīt klubiem/skolām LFF kalendāro plānu līdz iepriekšējā
gada 20. decembrim. LFF un klubiem/skolām savstarpēji vienojoties, spēlētāju
dalības laiks izlašu treniņnometnēs var tikt gan palielināts, gan samazināts.
3. Izlašu pasākumos, kuri nav iekļauti LFF kalendārajā plānā, spēlētāji var tikt
izmantoti tikai ar kluba/skolas rakstisku piekrišanu.
4. Reglamenta p.3. minētajā gadījumā, klubam/skolai, pamatojot savu lēmumu ar
būtiskiem iemesliem, ir tiesības nedeleģēt spēlētājus izlasei.
5. LFF Izlašu daļas pienākumi attiecībā pret klubiem/skolām ir:
a) Izsūtīt informāciju par izsauktajiem spēlētājiem uz izlases treniņnometni ne vēlāk
kā 10 dienas pirms treniņnometnes sākuma;
b) Ne vēlāk kā 14 dienas pēc treniņnometnes beigām izsūtīt klubiem/skolām atskaiti
par spēlētāju sniegumu attiecīgajā treniņnometnē.
c) Informēt klubu/skolu par būtiskiem spēlētāja veselības stāvokļa pasliktinājumiem
treniņnometnes laikā.
6. Kopējais izlases treniņu dienu skaits viena kalendārā gada laikā nedrīkst
pārsniegt:
- WU 15 , U16 izlasei - ne vairāk kā 45 treniņu dienas kalendārā gada laikā;
- U17 un WU17 izlasei ne vairāk kā 75 treniņu dienas kalendārā gada laikā;
- U18 izlasei - ne vairāk kā 50 treniņu dienas kalendārā gada laikā;
- U19 un WU 19 izlasei - ne vairāk kā 75 treniņu dienas kalendārā gada laikā;
- U21 izlasei - ne vairāk kā 75 treniņu dienas kalendārā gada laikā;
7.1.Ja LFF kalendārajā plānā paredzēts lielāks treniņu dienu skaits nekā minēts

Reglamenta p.7, LFF nosaka kalendārā plāna obligātos treniņus un pasākumus.
7.2.Obligāto pasākumu treniņu dienu skaits nedrīkst pārsniegt Reglamenta p.7.
norādīto dienu skaitu kalendārajā gadā.
7.3.Reglamenta p.7.1. minētajā gadījumā, klubiem/skolām ir tiesības neatbrīvot
spēlētājus uz pasākumiem, kuri LFF kalendārajā plānā nav norādīti kā obligātie
pasākumi.
8. LFF ir pienākums apdrošināt visus izlases treniņnometnē iesaistītos klubu/skolu
spēlētājus.
9. LFF atbild par spēlētāju ārstēšanu, ja spēlētājs ir guvis savainojumu izlases
treniņnometnes laikā (atbilstoši ārsta slēdzienam).
10. Klubam/skolai ir pienākums atbrīvot spēlētājus dalībai Latvijas jaunatnes/meiteņu
izlašu treniņnometnēs un spēlēs atbilstoši LFF apstiprinātajam LFF kalendārajam
plānam.
11. Klubam/skolai ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc LFF kalendārā plāna
saņemšanas informēt LFF Izlašu departamentu par kluba pasākumiem, kas sakrīt
datumu ziņā ar LFF kalendārajā plānā paredzētajiem pasākumiem.
12. Ja spēlētāja vai spēlētājs slimības vai savainojuma dēļ nevar ierasties uz attiecīgās
izlases pasākumu, tad viņam/ai ir pienākums ierasties uz medicīnisko apskati un
jāsaņem izlases ārsta slēdziens.
13. Klubs/skola, kas nosūtījis spēlētāju uz izlases treniņiem vai spēlēm, nevar izvirzīt
pretenzijas par materiālām kompensācijām.
14. Klubam/skolai ir pienākums atbrīvot spēlētāju izlases vajadzībām:
- Ne vēlāk kā 5 dienas (120 stundas) pirms draudzības spēles;
- Ne vēlāk kā 7 dienas (168 stundas) pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles;
- Ne vēlāk kā 7 dienas (168 stundas) pirms turnīra (2-3 spēles); - Ne vēlāk kā 10
dienas (240 stundas) pirms turnīra (4 spēles un vairāk);
- Ne vēlāk kā 10 dienas (240 stundas) pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra
(2-3 spēles);
- Ne vēlāk kā 14 dienas (336 stundas) pirms Eiropas čempionāta finālturnīra;
14.1. LFF ir tiesības samazināt Reglamenta p.14. minētos termiņus. Palielināt minētos
termiņus var tikai ar kluba/skolas piekrišanu.
15. Spēlētājiem nav tiesību bez LFF Izlašu departamenta rakstiskas atļaujas piedalīties
spēlēs un treniņos

kluba/skolas sastāvā laika posmā, kad tas tiek, atbilstoši LFF kalendārajam plānam,
izsaukts uz attiecīgo valsts izlasi.
16. Klubiem/skolām, kuri pārkāpj Reglamentu par spēlētāju atbrīvošanu uz Latvijas
jaunatnes/meiteņu izlasēm, tiek piemērotas disciplinārās sankcijas atbilstoši LFF un
FIFA normatīvajiem aktiem.

