LFF spēlētāju statusa un pāreju
reglamenta pielikums Nr. 2

NEPILNGADĪGO FUTBOLISTU PĀREJU NOTEIKUMI
Nepilngadīgo futbolistu pārejas (transfēri) Latvijas Republikas teritorijā
1. Futbolistam, kurš nav sasniedzis 16 (sešpadsmit) gadu vecumu, pāreja (transfērs)
no viena futbola kluba (sporta skolas), kas piedalās LFF organizētājās sacensībās
uz citu futbola klubu (sporta skolu), kas piedalās LFF organizētājās sacensībās
netiek atļauts, izņemot sekojošus gadījumus:
1.1. Futbolista vecāki maina pastāvīgo dzīvesvietu ar futbolista pāreju (transfēru)
no viena futbola kluba (sporta skolas) uz citu futbola klubu (sporta skolu)
nesaistītu iemeslu dēļ.
1.2. Futbolista pāreja (transfērs) notiek starp diviem futbola klubiem (sporta
skolām), kuri juridiski un faktiski atrodas ne tālāk kā 50 (piecdesmit)
kilometri viens no otra.
1.3. LFF spēlētāju statusa un pāreju komisija pieņem lēmumu atļaut futbolistam
pāreju (transfēru) gadījumā, ja jaunais futbola klubs ir spējīgs nodrošināt
futbolistam atbilstošus trenēšanās, dzīvošanas un apmācības apstākļus.
2. Spēlētāju līdz 18 gadu vecumam pārejas ir atļautas pirmajā pāreju (transfēru)
periodā, taču otrajā pāreju (transfēru) periodā ir atļautas nepilngadīgu spēlētāju
pārejas tikai no 14 gadu vecuma.
3. Ja futbola klubi (sporta skolas) vienojas (parakstot kompensācijas līgumu) par
futbolista trenēšanas un sagatavošanas tūlītējas kompensācijas izmaksu, kas
sastāda 1 (vienu) Latvijas Republikas noteikto minimālo darba algu par katru
gadu, sākot ar sporta sezonu, kurā futbolists kļuva 12 (divpadsmit) gadus vecs,
tādā gadījumā klubs, kuram tika izmaksāta kompensācija, zaudē tiesības uz
jebkādām kompensācijām nākotnē.
4. Futbola klubs (sporta skola), kas, reģistrējot futbolistu, pārkāpj šī Reglamenta
pielikuma Nr.2 prasības, zaudē tiesības uz kompensāciju par futbolista trenēšanu
un sagatavošanu, kā arī solidaritātes izmaksām, ko pāredz šīs Reglaments.
Nepilngadīgo futbolistu aizsargāšana
5. Starptautiskās pārejas (transfēri) ir atļautas tikai futbolistiem, kuri ir sasnieguši 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu.
6. Nepilngadīgo futbolistu pārejas (transfēri) ir atļautas tikai sekojošos gadījumos:
6.1. Futbolista vecāki maina pastāvīgo dzīves vietu ar futbolista pāreju (transfēru)
no viena futbola kluba (sporta skolas) uz citu futbola klubu (sporta skolu)
nesaistītu iemeslu dēļ.
6.2. Futbolista dzīves vieta atrodas ne vairāk, kā 50 (piecdesmit) kilometru
attālumā no valsts robežas, kurā reģistrēts futbolista jaunais futbola klubs
(sporta skola), kas savukārt atrodas ne vairāk kā 50 (piecdesmit) kilometru
attālumā no futbolista esošā kluba valsts robežas. Maksimālais attālums starp
futbolista dzīvesvietu un jaunā futbola kluba (sporta skolas) faktisko
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atrašanās vietu nevar būt lielāks par 100 (simts)kilometriem, ar nosacījumu,
ka futbolists turpina dzīvot savā iepriekšējā dzīvesvietā un abas nacionālās
asociācijas piekrīt šādai pārejai (transfēram).
6.3. Spēlētājs ir sasniedzis 16 (sešpadsmit) gadu vecumu un veic pāreju Eiropas
Savienības teritorijā.
7. Katra nepilngadīgā futbolista starptautiskā pāreja (transfērs) vai pirmā reģistrācija
tiek apstiprināta ar FIFA spēlētāju statusa komisijas apakškomiteju, saskaņā ar
FIFA noteikumiem.
8. Visiem futbola klubiem (sporta skolām) jāreģistrē LFF visus nepilngadīgos
futbolistus, kuri iziet sagatavošanas procesu klubā, saskaņā ar Reglamentu.
9. LFF veic visu reģistrēto futbolistu uzskaiti.
10. Reģistrētajiem LFF nepilngadīgajiem futbolistiem, viņu futbola klubiem un sporta
skolām jāievēro godīgas spēles principus, kā arī FIFA, UEFA un LFF
reglamentējošos dokumentus.

