LFF spēlētāju statusa un pāreju
reglamenta pielikums Nr. 2
NEPILNGADĪGO FUTBOLISTU PĀREJU NOTEIKUMI

1. Latvijas Republikas ietvaros, 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. Katram
klubam ir tiesības Jaunatnes čempionāta laikā (otrajā pāreju periodā) veikt trīs
spēlētāju pārejas spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu.
2. Starptautiskās pārejas (transfēri) ir atļautas tikai futbolistiem, kuri ir sasnieguši 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu, taču, ar sekojošiem izņēmumiem:.
2.1. 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.
2.2. 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 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).

2.3. Spēlētājs ir sasniedzis 16 (sešpadsmit) gadu vecumu un veic pāreju Eiropas
Savienības teritorijā.
2.4. Spēlētājs ir apmaiņas programmas students, kurš studē akadēmiskajā
programmā ārzemēs (Latvijā).
3. Nepilngadīgo ārzemju spēlētāju pirmā reģistrācija
3.1. Futbolista vecāki maina pastāvīgo dzīves vietu, ar futbolista pāreju nesaistītu
iemeslu dēļ.
3.2. Spēlētājs ir sasniedzis 16 (sešpadsmit) gadu vecumu un veic pāreju Eiropas
Savienības teritorijā
3.3. 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 atrašanās vietu nevar būt lielāks par 100 (simts)
kilometriem.
3.4. Spēlētājs 5 gadu garumā nepārtraukti ir dzīvojis Latvija Republikas teritorijā.
3.5. Spēlētājs ir apmaiņas programmas students, kurš studē akadēmiskajā programmā
ārzemēs (Latvijā)
4. Katra nepilngadīgā futbolista starptautiskā pāreja (transfērs) vai pirmā reģistrācija tiek
apstiprināta ar FIFA spēlētāju statusa komisijas apakškomiteju, saskaņā ar FIFA
noteikumiem, izmantojot FIFA TMS sistēmu.
5. Visiem futbola klubiem (sporta skolām) jāreģistrē LFF visus nepilngadīgos
futbolistus, kuri iziet sagatavošanas procesu klubā, saskaņā ar Reglamentu.
6. LFF veic visu reģistrēto futbolistu uzskaiti.
7. Reģistrētajiem LFF nepilngadīgajiem futbolistiem, viņu futbola klubiem un sporta
skolām jāievēro godīgas spēles principus, kā arī FIFA, UEFA un LFF
reglamentējošos dokumentus.
8. Kluba pienākums ir informēt kluba spēlētāja vecākus par to, ka spēlētājam,
izstājoties no futbola kluba, vecākiem par to ir oficiāli jāinformē iepriekšējais
klubs, no kura spēlētājs ir izstājies.

