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2017.GADA LATVIJAS 2. LĪGAS ČEMPIONĀTA REGLAMENTS
1.

Mērķis un uzdevums

1.1. Popularizēt futbolu Latvijas reģionos.
1.2. Noskaidrot 2017.gada 2. līgas čempionāta uzvarētāju, kurš izcīna tiesības piedalīties 2018./2019.gada
UEFA Regions Cup sacensībās.
2.

Sacensību vadība, vieta un laiks

2.1. Sacensības tiek organizētas saskaņā ar LFF Reglamentu ”Par spēlētāju statusu un pārejām”,
Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām
(transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru un šo Reglamentu.
2.2. 1.posma sacensības – reģionu čempionātus organizē reģionālās organizācijas. Sacensības notiek no
2017.gada aprīļa un ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.septembrim.
2.3. 2.posma sacensības – grupu turnīru, organizē un vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā
ietilpst LFF ģenerālsekretārs, LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs. Komandas tiek
sadalītas 2 apakšgrupās ar izlozi, kura notiks 2017.gada 26.septembrī LFF telpās plkst. 13:00. 2.
posma spēlēm jānotiek līdz 2017.gada 22.oktobrim (ieskaitot).
2.4. 3.posma sacensības – finālu, organizē un vada LFF Sacensību nodaļa. Fināls notiek kādā no finālistu
stadioniem, kas tiek noteikts ar izlozi.
3.

Pieteikumi

3.1. Reģionu čempionātu organizatoriem 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā čempionāta sākuma
jānosūta visu komandu pieteikumi (kluba pilnvarotas personas un visu spēlētāju parakstiem) LFF
Sacensību nodaļai (uz e-pastu sacensibas@lff.lv). Visiem pieteikumā iekļautajiem spēlētājiem ir jābūt
LFF futbolista licencēm.
3.2. Pārejas starp klubiem un papildus pieteikumi ir atļauti no reģiona čempionāta sākuma līdz 2017.gada
25.augustam (ieskaitot), iesniedzot attiecīgā reģiona organizācijām nepieciešamos dokumentus
pārejas (transfēra) noformēšanai. 2.līgas čempionāta ietvaros vienam spēlētājam ir atļauta tikai viena
pāreja sezonas laikā.
3.3. Sacensību 2. un 3.posmā var piedalīties spēlētāji, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Izņēmuma kārtā,
ar speciālu ārsta un vecāku atļauju var piedalīties spēlētāji, kas sasnieguši 15 gadu vecumu.
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3.4. Latvijas 2. līgas čempionāta 2. un 3.posmā nevar piedalīties spēlētāji, kas uz sacensību 2. un
3.posma izlozes brīdi ir pieteikti Virslīgas vai 1. līgas komandās.
4.

Dalībnieki

4.1. Latvijas 2.līgas čempionātā var piedalīties tikai tie klubi, kuri ir LFF biedri vai LFF biedra
kandidāti un tikai LFF reģistrētie spēlētāji, pamatojoties uz p.3.1.
4.2. Latvijas 2. līgas čempionāta 2. posmā piedalās tikai 1.posma uzvarētāji - Latvijas reģionu čempionātu
uzvarētāji. Gadījumā, ja reģiona čempionātu uzvarētāji atsakās no dalības vai nevar piedalīties
2.posmā, pamatojoties uz p.4.1. un p.5.1., 2.posmā, pēc attiecīgā reģiona koordinatora
rekomendācijas, var piedalīties komanda, kura ir ieņēmusi zemāku vietu reģiona čempionātā.
4.3. Katram klubam uz sacensību 1.posmu var būt pieteikts un atrasties uz laukuma neierobežots skaits citu
valstu futbolistu - amatieru (kam nav Latvijas valsts izsniegta pase). Sacensību 2. un 3.posmam var
būt pieteikts neierobežots skaits citu valstu futbolistu – amatieru, taču vienlaicīgi laukumā nevar būt
vairāk nekā 3 (trīs) citu valstu futbolisti.
4.4. Lai citas valsts futbolistam veikt pirmo reģistrāciju (spēlētājs tiek pirmo reizi reģistrēts Latvijas klubā) ir
nepieciešams saskaņā ar LFF nolikumu par spēlētāju starptautiskajām pārejam pieprasīt spēlētāja
starptautiskās pārejas sertifikātu no spēlētāja iepriekšējā kluba valsts. Šāds spēlētājs var būt
reģistrēts
kluba komandas sastāvā tikai pēc attiecīgās nacionālās asociācijas pārejas sertifikāta izsniegšanas.
4.5. Latvijas Virslīgas un 1.līgas klubu dublieru komandas, kuras piedalās 2.līgas čempionātā, nevar piedalīties
2.līgas čempionāta 2.posmā.

5.

Sacensību sarīkošanas kārtība

5.1. Latvijas 2. līgas čempionāts notiek 3 posmos:
-

1.posms – reģionu čempionāts. Reģionu organizācijas vismaz 2 (divas) nedēļas pirms pirmās
attiecīgā reģiona čempionāta spēles iesniedz LFF Sacensību nodaļā saskaņošanai sava reģiona
2.līgas 1.posma sacensību reglamentus. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc 1.posma pēdējās spēles
iesniedz LFF Sacensību nodaļā turnīra statistisko apkopojumu (turnīra tabulu, vārtu guvēju
sarakstu, labākos spēlētājus u.c).

-

2.posms – grupu turnīrs . Tiek organizēts pēc reģionu čempionātu beigām, saskaņā ar Reglamenta
p.2.3. un p.4.2. Reģionu centriem līdz 2.posma izlozei jāiesniedz LFF Sacensību nodaļā savu reģiona
komandu (kuras izcīnījušas tiesības piedalīties sacensību 2.posmā) aktuālie pieteikumi. Apakšgrupas
ietvaros katra komanda nospēlē ar katru vienu reizi. Saimnieku un viesu komandas tiek noteiktas ar
izlozi. 2.posma spēļu kalendārs ir jāpaziņo līdz LFF Sacensību nodaļas noteiktam datumam.
Gadījumā, ja 2.posma dalībnieki nespēj vienoties par spēļu norises vietu, datumu vai laiku, lēmumu
par spēles norisi pieņem LFF Sacensību nodaļa. Gadījumā, ja diviem vai vairāk klubiem
(komandām) ir vienāds
punktu skaits, augstāku vietu ieņem tas klubs (komanda), kuram ir:
- vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
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- labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs (neskaitot komandu, kura ieņem augstāku vietu,
pamatojoties uz punktiem savstarpējās spēlēs),
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,
- lielāks vārtu guvums visās spēlēs,
- labāks Fair-Play rādītājs čempionāta 2.posmā,
- gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad komandu, kas ieņem augstāku vietu
nosaka ar papildus spēlēm, kuru izspēles kārtību nosaka LFF Sacensību organizācijas komiteja.
-

3.posms – fināls. 2.posma divu apakšgrupu uzvarētāji tiekas Latvijas 2.līgas finālā. Ja fināla
pamatlaiks beidzas neizšķirti, tiek spēlēts 2 x 15 min. papildlaiks. Ja pēc papildlaika uzvarētājs
netiek noteikts, uzvarētāju noskaidro ar pēcspēles 11 metru sitienu sēriju (5 sitieni katrai
komandai).

5.2. Spēles laiks ir 2x45 minūtes.
5.3. Atļautas 7 spēlētāju maiņas.
5.4. Komanda, kas uzvar Latvijas 2. līgas čempionātā, iegūst tiesības 2018.gadā startēt Latvijas 1.līgas
čempionātā. Gadījumā, ja 2.līgas čempionāta uzvarētājs atsakās no dalības 2018.gada Latvijas 1.līgas
čempionātā, LFF Sacensību organizācijas komiteja var pieņemt lēmumu par citas komandas iekļaušanu
2018.gada 1.līgas čempionātā, ņemot vērā 2.līgas čempionāta sportiskos rezultātus.
5.5. Sacensību 1.posmā saņemtie brīdinājumi 2. un 3.posmā netiek ņemti vērā.
5.6. Sacensību 1.posmā saņemtie brīdinājumu un noraidījumi nepāriet uz sacensību 2.posmu (izņemot
speciālus LFF Disciplinārlietu komisijas lēmumus).
5.7. Spēlētājam, kurš saņēmis divus brīdinājumus vai tika noraidīts no laukuma, jāizlaiž nākamā spēle.
Pamatojoties uz LFF DK lēmumu, var tikt piemērotas papildus sankcijas.
5.8. Spēlētājs var būt pieteikts vienlaicīgi tikai vienā 2. Līgas čempionāta komandā.
5.9. Uz sacensību 1.posma spēlēm tiesneši tiek nozīmēti no LFF licencēto tiesnešu saraksta, kuru
nozīmēšanu veic LFF apstiprināti reģionu tiesnešu koordinatori. Uz 2. un 3. posma spēlēm tiesnešu
nozīmēšanu veic kompetentā LFF struktūrvienība un nozīmējumus apstiprina LFF ģenerālsekretārs.
5.10. Spēles laikā tiesnesim jāizmanto tikai LFF izsniegts tiesnešu formas tērps, kas atbilst „UEFA Kit
Regulations” prasībām.
5.11. Sacensību 2. un 3.posmā pēcspēles protokols jānosūta LFF pa e-pastu sacensibas@lff.lv vai faksu
67709646.
5.12. Sacensību 2.posmā laukuma saimnieku komandai jānodrošina FIFA prasībām atbilstošas 3 (trīs) spēļu
bumbas (bumbu atbilstību novērtē spēles galvenais tiesnesis);
6.

Protesti

6.1. Kluba (komandas) protesta gadījumā, spēles tiesnesis un/vai futbola kluba oficiālais pārstāvis veic
attiecīgo ierakstu spēles protokolā 30 minūšu laikā pēc spēles beigām.
6.2. Sacensību 1. posmā radušos protestu izskatīšana ir reģionu centru kompetencē. 1.posma dalībniekiem
– futbola klubiem, ir tiesības vērsties LFF DK, gadījumā, ja tiem ir pretenzijas pret organizāciju, kura
rīko 1.posma sacensības.
6.3. Rakstisks protests par sacensību 2. un 3. posma spēlēm, adresēts LFF DK, 24 stundu laikā (ja nākamā
diena (dienas) ir svētku diena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta vai jānogādā LFF Sacensību
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nodaļai. Protestā jāiekļauj iemesls un tā detalizēts apraksts. Protests jāparaksta kluba pilnvarotai
personai. Protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā summa, kas ir norādīta LFF
Disciplinārajā reglamentā. Maksājumu apliecinošs dokuments kopā ar protestu jāiesniedz LFF
Sacensību nodaļai. Ja LFF DK protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta
iesniedzējam.
6.4. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF (ja nākamā diena (dienas) ir Latvijas
valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā), tad klubs tiek sodīts, pamatojoties uz
LFF Disciplināro reglamentu.
6.5. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 11 metru sitienu, aizmuguri (offside), ieskaitītiem
vai neieskaitītiem vārtiem.
6.6. Ja klubs vēlas iesniegt sūdzību par spēles tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem, tas 24 stundu laikā (ja
nākamā diena (dienas) ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā)
rakstiski iesniedz sūdzību un papildus materiālus (videoierakstus u.t.t.) attiecīgai LFF komisijai
(komitejai) izskatīšanai.
7.

Apbalvošana

7.1. Čempionāta uzvarētājs un finālists tiek apbalvots ar kausu un medaļām.
7.2. Fināla labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar piemiņas suvenīriem, fināla tiesneši un inspektors – ar
piemiņas balvām.
8.

Finansiālie noteikumi

8.1. 1. un 2. posma sacensības notiek uz pašfinansēšanas principiem.
8.2. 2. un 3.posma tiesnešu darba apmaksu un 3.posma organizatoriskos izdevumus (t.s.
uzvarētāju apbalvošanas izdevumus) sedz LFF.
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2017.gada 2. līgas pieteikums
____________________________
komandas nosaukums
Nr.pk.

Licences Nr.

VĀRDS

UZVĀRDS

Pers. kods

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ar savu parakstu turnīra dalībnieki apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā
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Pilsonība

Paraksts

Statuss

Kluba oficiālo personu saraksts
Amats

Vārds

Uzvārds

No kura gada
klubā

Personas kods

E-pasts

Kluba adrese, indekss, tālrunis, fakss:___________________________________________________
Kluba formas mājas spēļu krāsas:
krekli _____________ bikses ____________ getras _____________
Kluba formas izbraukuma spēļu krāsas: krekli _____________ bikses ____________ getras _____________
Pamatlaukums (adrese, telefons): ______________________________________________________
Rezerves laukums (adrese, telefons): ____________________________________________________
Kluba pilnvarotā persona, atbildīga par sadarbību ar LFF:
Vārds, uzvārds: __________________________________ tālr. ________________________ fakss ________________
Kluba pilnvarotā persona, atbildīga par drošības jautājumiem:
Vārds, uzvārds: __________________________________ tālr. ________________________ fakss _______________
Z.V.

Kluba pārstāvis: __________________________ / ___________________________/

6

Tālrunis

Pilsonība

