LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS
DISCIPLINĀRĀ REGLAMENTA PIELIKUMS Nr.1
ir saistošs visu: Virslīgas, 1. līgas, 2. līgas, 3. līgas, Dublieru,
Jaunatnes čempionātu dalībniekiem
1. Virslīgas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā brīdinājumi tiek skaitīti atsevišķi.
1.1.

Spēlētājs vai oficiālā persona pēc noraidījuma Virslīgas vai kausa izcīņas spēlē
nevar piedalīties kluba vienā vai vairākās nākošajās Virslīgas vai kausa izcīņas
spēlēs - sacensībās, kurās viņš šo noraidījumu ir saņēmis (izņemot p.p.
19.5.,19.6.,19.7. minēto pārkāpumu gadījumos).

1.2.

Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, norādītiem p.p. 19.5.,19.6.,19.7.,
tiek diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz
DK noteiktam laika periodam.

1.3.

Virslīgas, 1.līgas, 2.līgas un 3.līgas čempionātu laikā saņemtās disciplinārās
sankcijas neattiecas uz pārspēlēm, izņemot no p.p.19.2 līdz p.p.19.7. paredzētos
pārkāpumus.

2. 1.līgas čempionātā, 2.līgas čempionātā, 3. līgas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā
brīdinājumi un noraidījumi tiek skaitīti atsevišķi.
2.1.

Spēlētājs pēc noraidījuma Virslīgas, Dublieru, 1.līgas, 2.līgas, 3.līgas čempionāta
spēlē vai kausa izcīņas spēlēs nevar piedalīties kluba vienā vai vairākās nākošajās
Virslīgas, Dublieru, 1.līgas, 2.līgas, 3.līgas čempionāta vai kausa izcīņas spēlēs sacensībās, kurās viņš šo noraidījumi ir saņēmis (izņemot p.p. 19.5.,19.6.,19.7.
minēto pārkāpumu gadījumos).

2.2.

Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, kuri paredzēti p.p. 19.5.,19.6.,19.7.,
tiek diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās līdz
DK noteiktam laika periodam.

3.

3.1.

Ja spēlētājs kādā no LFF sacensībām saņem diskvalifikāciju, kuru viņš nav izcietis
līdz esošās sezonas beigām, izņemot noraidījumus par 2 brīdinājumiem vienā spēlē
vai par acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu, tad spēlētājām piespiestā
diskvalifikācija, kas netika izciesta esošās sezonas ietvaros tiek pārcelta uz nākamo
sezonu. Informācija par diskvalificētajiem spēlētājiem tiek publicēta LFF mājaslapā.
Spēlētāju diskvalifikācija pēc kārtējā brīdinājuma saņemšanas sezonas pēdējā
Virslīgas, Virslīgas Dublieru, 1.līgas čempionāta, 2.līgas čempionāta, 3.līgas
čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas spēlē, nepāriet uz nākamo sezonu, un
brīdinājumi anulējas.

1

4. Klubi atbild par:
4.1. precīzu

LFF apstiprināto Reglamentu izpildi;

kārtības nodrošināšanu sporta bāzē līdz spēles sākumam, spēles laikā un
pēc tās, līdz abas komandas, tiesneši un līdzjutēji ir atstājuši stadionu.
4.2.

5. Latvijas Virslīgas, 1.līgas, Dublieru čempionātā komandai ieskaita zaudējumu ar
0:3 un piešķir naudas sodu par:
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem
iemesliem.
Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto
spēli.
Spēles
laukuma
neatbilstību
(laukuma
saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas
prasībām (nosaka tiesnesis un delegāts (vai
inspektors, kurš veic delegāta funkcijas).
Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju
vai oficiālo personu nedisciplinētas uzvedības
dēļ
Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām
sacensību vietā.
Diskvalificēta,
reglamentam
neatbilstoša
vecuma, čempionāta pieteikumā vai spēles
protokolā neiekļauta spēlētāja piedalīšanos
spēlē, federācijas sagatavoto spēlētāju limita
neievērošana, spēlētāja pieteikšanu/iekļaušanu
spēles protokolā, pārkāpjot starptautisko
spēlētāju pāreju noteikumus, kā arī Virslīgas
dublieru čempionāta p.4.5 neievērošana
Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu
komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu
spēļu formas tērpu.

No 700,- EUR un/vai D.R.
p.1.6. paredzētās sankcijas
700,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas
No 2000,- EUR un/vai D.R.
p.1.6 paredzētās sankcijas
700,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas
700,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas

400,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas

280,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas

2.līgas, 3. līgas čempionātā (sākot no 2.posma) un Jaunatnes čempionātā komandai
ieskaita zaudējumu ar 0:3 un piešķir naudas sodu par:
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem
iemesliem
Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto
spēli
Spēles
laukuma
neatbilstību
(laukuma
saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas
prasībām (nosaka tiesnesis un delegāts (vai
inspektors, kurš veic delegāta funkcijas)
Spēles pārtraukšanu konkrēta kluba spēlētāju
vai oficiālo personu nedisciplinētas uzvedības
dēļ
Ja spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām
sacensību vietā
Diskvalificēta,
čempionāta pieteikumā vai
spēles
protokolā
neiekļauta
spēlētāja
piedalīšanos spēlē,
federācijas sagatavoto
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No 400,- EUR un/vai D.R.
p.1.6. paredzētās sankcijas
400,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas
No 1000,- EUR un/vai D.R.
p.1.6 paredzētās sankcijas
400,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas
400,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas
250,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas

5.14.

spēlētāju limita neievērošana vai spēlētāja
pieteikšanu/iekļaušanu
spēles
protokolā,
pārkāpjot
starptautisko
spēlētāju
pāreju
noteikumus.
Ja spēle nenotika sakarā ar to, ka viesu
komanda nevar nodrošināt krāsas ziņā atšķirīgu
spēļu formas tērpu

280,- EUR un/vai D.R. p.1.6
paredzētās sankcijas

6. Klubs tiek sodīts:
6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.
6.1.16.

Ja sporta bāzē, kurā tiek sarīkota Virslīgas, 1.līgas, Virslīgas Dublieru un 2.līgas
spēle, atbilstoši sacensību reglamentu prasībām nav:
Par kārtības uzturētāju vai to nepieciešamā skaita
nenodrošināšanu
Radio informācija, tablo (par katru)
Bumbu padevēji
Atbilstoši aprīkotas tiesnešu un spēlētāju ģērbtuves
Dušas ar karsto ūdeni (kā arī nav iespējas
nomazgāties citās telpās)
Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vietas
un vieta 4.tiesnesim (ar pārsegumu)
Tualetes skatītājiem
Stendi ar attiecīgo čempionātu aizpildītu turnīra
tabulu un spēļu kalendāru uz sacensību dienu.
Stendiem jābūt izvietotiem pie stadiona galvenās
ieejas, skatītājiem redzamā vietā
Skatītāju uzvedības noteikumi
Spēles video ieraksts
Nestuves un 2 (divi) nesēji
Medicīniskā
palīdzība
spēlētājiem
atbilstoši
sacensību reglamentiem
Medicīniskā
palīdzība
skatītājiem
atbilstoši
sacensību reglamentiem
5 (piecas) bumbas Virslīgā un Latvijas kausa izcīņā
(sākot no ¼ fināla), 3 (trīs) bumbas 1.līgas
čempionātā un kausa izcīņā līdz ¼ finālam;
3 (trīs) bumbas 2.līgā; 3 (trīs) bumbas 3.līgas
2.posmā.
Ievērota sabiedriskā kārtība (skatītāju iejaukšanās
spēlē, lamāšanās utt.)
Atbilstoši sakopta un atbrīvota teritorija

140,- EUR
70,- EUR
70,- EUR
140,- EUR
140,- EUR
70,- EUR
70,- EUR
no 70 līdz 140,EUR
140,- EUR
140,- EUR
70,- EUR
140,- EUR
140,- EUR

70,- EUR
no 70 līdz 170,EUR
70,- EUR

Attiecībā uz 3. līgas čempionātu (sākot no 2.posma):
6.1.17.
6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.

Bumbu padevēji
Tiesnešu un spēlētāju ģērbtuves
Dušas ar karsto ūdeni (kā arī nav iespējas
nomazgāties citās telpās)
Rezerves spēlētāju un kluba oficiālo personu vietas
3 (trīs) spēļu bumbas;
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40,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
40,- EUR
70,- EUR

6.1.22.

6.2.

Ievērota sabiedriskā kārtība (skatītāju iejaukšanās
spēlē, lamāšanās utt.)

no 70 līdz 170,EUR

Sekojošu pārkāpumu gadījumā:

6.2.1.

6.2.1.1.

Par spēlētāja, kluba vai kluba oficiālo
personu neētisku uzvešanos un neētiskiem
izteicieniem
publiskās
vietās,
masu
medijos, pārkāpjot Latvijas Futbola Ētikas
kodeksu
Par spēlētāja, kluba vai kluba oficiālo
personu neētiskiem izteicieniem publiskās
vietās, masu medijos vērstiem uz
tiesnešiem

no 70 līdz 280,- EUR

no 200 līdz 500,- EUR
no 70 līdz 280,-EUR,

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

Par spēlētāju vai kluba oficiālo personu
iejaukšanos
tiesneša
darbībā,
rupju
apvainojumu
Par futbolista patiesā spēlētāja statusa
apzinātu slēpšanu
Par pirotehnikas izmantošanu, pārkāpjot
LFF Drošības pasākuma Reglamentu
Par dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma
(par katru)
Par dzērienu ienešanu un lietošanu
stadionā (stikla un dzelzs traukos)
Par
neierašanos
uz
Sacensību
organizācijas komitejas, Apelāciju, DK,
Tiesnešu komitejas, Treneru padomes vai
kādu citu klubu kopējo sēdi, iepriekš
nepaziņojot (ne vēlāk kā 48 stundas
iepriekš) pēc savlaicīga uzaicinājuma
Par atteikšanos spēlēt Latvijas kausa izcīņā
pēc iepriekšēja pieteikuma iesniegšanas
Par pieteikuma grafika neievērošanu
Par
5
(pieciem)
vai
vairāk
disciplinārsodiem
(brīdinājumiem
un
noraidījumiem) 1 (vienā) spēlē. Divu
brīdinājumu vienā spēlē rezultātā saņemtā
sarkanā kartīte netiek skaitīta kā atsevišķs
disciplinārsods.
Par LFF juridisko komiteju
savlaicīgu neizpildīšanu

lēmumu

Ja klubs sāk jebkādas pārrunas ar cita
kluba spēlētāju par pāreju, kuram ir spēkā
esošs līgums, neinformējot esošo klubu
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diskvalifikācija no
1 (vienas) līdz 5
(piecām) spēlēm
un DR p.1.5 d)
1400,- EUR
no 70,- līdz 280,- EUR
no 70,- līdz 280,- EUR
no 70 līdz 170,- EUR

140,- EUR

400,- EUR
140,- EUR

140,- EUR

Disciplinārā
reglamenta p.1.5. vai
p.1.6. paredzētās
sankcijas, un/vai naudas
sods
400,- EUR
400,- EUR

6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

saskaņā ar LFF reglamentu par spēlētāju
statusu un pārejām
Par interneta pieslēguma nenodrošināšanu
stadionā
Par laukuma kvalitāti, kas neatbilst LFF
Stadionu un infrastruktūras noteikumiem
Par nesavlaicīgu laukuma sagatavošanu
spēlei
Par Disciplinārā reglamenta p.2.1. – p.2.3.
pārkāpumiem
Par
apelācijas
neiesniegšanu
pēc
paziņojuma iesniegšanas par apelācijas
iesniegšanu
Par Virslīgas reglamenta p.8.8., 1.līgas
čempionāta p.7.7., Virslīgas dublieru
čempionāta p.7.5. un 2.līgas čempionāta
p.6.8. neievērošanu.
Par
LFF
reglamenta
par
spēlētāju
atbrīvošanu uz Jaunatnes zēnu un meiteņu
U-15 – U21 izlasēm neievērošanu.
Par kluba oficiālo personu tehniskās zonas
atstāšanu, pamatojoties uz ierakstu spēles
protokolā

no 140,- EUR līdz
400,- EUR
no 140,līdz 400,- EUR
no 140,līdz 400,- EUR
No 140,- līdz 400,- EUR
140 EUR

No 70,- līdz 200 EUR

No 100,- līdz 500 EUR
70 EUR

7. Ja spēlētājs vai oficiālā kluba persona diskriminē vai ceļ neslavu kādam attiecībā uz
viņa ādas krāsu, valodu, reliģiju vai izdara kādu citu rasistisku darbību:
spēlētājam: diskvalifikācija uz 3 (trīs) mēnešiem,
mūža diskvalifikācija;

7.1.

atkārtotā

gadījumā

–

oficiālajai personai tiek piemērots DR p.1.5. c) uz sešu mēnešu termiņu,
atkārtotā gadījumā – mūža diskvalifikācija;
7.2.

7.3.

klubs tiek sodīts:
-

pēc pirmā pārkāpuma – no 1400,- EUR;
pēc otrā pārkāpuma – no 4000,- EUR;
pēc trešā pārkāpuma – no 7000,- EUR.

8. Ja līdzjutēju grupa traucē spēles norisi, neatļauti uzvedas (lamājās, traucē
skatītājiem u.t.t.) izraisa nekārtības tribīnēs (stadionā), mudina uz vardarbību –
klubam sods no 280 līdz 700 EUR (ja nav iespējams identificēt, kura kluba līdzjutēji
tie ir, tiek sodīts klubs – laukuma saimnieku komanda).
9. Spēlētājs vai oficiālā persona, kas vilto dokumentus vai arī izdara darbību, kas nav
savienojama ar sporta ētiku tiek diskvalificēta no 12 (divpadsmit) mēnešiem līdz
mūža diskvalifikācijai.
10. LFF DK ir kompetenta pieņemt lēmumus Godīgas spēles (integrity) procesa
ietvaros kā institūcija, kas piemēro sankcijas saskaņā ar apstiprināto LFF Godīgas
spēles (integrity) pasākumu plānu un LFF noteikumiem attiecībā uz spēļu rezultātu
ietekmēšanu, finanšu spekulācijām un derībām.
10.1. Gadījumā, ja LFF godīgas spēles (integrity) lietu izskatīšanas procesa rezultātā
LFF DK secina, ka kāda no LFF jurisdikcijā esošām personām (fiziskām un/vai

5

juridiskām) ir pārkāpusi godīgas spēles principus, veicot manipulācijas ar LFF
organizēto sacensību rezultātiem vai veikusi mēģinājumu veikt minētās darbības,
tad attiecīgajai personai ir piemērojama diskvalifikācija no 6 (sešiem) mēnešiem
līdz mūža diskvalifikācijai un ar naudas sods līdz 2000 EUR;
10.2.

LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja ir tiesīga apstiprināt LFF Spēļu analīzes
ekspertu komisiju, kuras uzdevums ir veikt atsevišķas izmeklēšanas darbības, tajā
skaitā spēļu video analīzi attiecībā uz spēlētāju darbībām laukumā, kas ir vērstas uz
manipulāciju ar spēļu rezultātiem.
Izskatot gadījumus, kas ir saistīti ar manipulāciju ar spēles rezultātu LFF
organizēto sacensību spēlēs, kuru veic kāds no LFF sacensību dalībniekiem, LFF
Godīgas spēles un ētikas komiteja ir tiesīga nozīmēt LFF Spēļu analīzes ekspertu
komisiju, kas sniedz atzinumu par to, vai minētā persona varētu būt veikusi
darbības, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu. Personai, kas tiek atzīta
par vainīgu darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu, LFF DK
piemēro diskvalifikāciju līdz 12 mēnešiem un naudas sodu līdz 1000 EUR.
10.3.

10.4.

Par godīgas spēles principu pārkāpumu p.10.1 un p.10.2. izpratnē tiek
uzskatītas jebkuras darbības, kuras vērstas uz to, lai tiešā vai netiešā veidā veiktu
manipulācijas ar spēles gaitu vai iznākumu, veidā, kas nav savienojams ar sporta
ētiku.
LFF Spēļu analīzes ekspertu komisija, pēc p.10.2. minētā uzdevuma veikšanas,
sniedz savu atzinumu LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai saistībā ar personām,
kuras pēc komisijas domām ir apzināti veikušas darbības, lai ietekmētu spēles gaitu
un/vai iznākumu.
10.5.

11. Visiem spēlētājiem, futbola klubu vadītājiem un citām klubu oficiālajām personām,
kas piedalās LFF organizētājās sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem un citām LFF
oficiālajām personām, kas piedalās LFF sacensību organizēšanā ir aizliegts pašiem
vai ar citu personu starpniecību veikt naudas likmes uz LFF organizēto sacensību
spēlēm.
Šī punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods līdz 10000 EUR
un diskvalifikācija līdz mūža diskvalifikācijai.

11.1.

12. Pamatojoties uz rakstisku LFF valdes, Sacensību organizācijas komitejas un DK
locekļu, inspektora/delegāta vai tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā
fiksētajiem noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret
spēlētājiem pielietojamas sekojošas soda sankcijas:
- Spēlētājs, kas saņēmis 4 (ceturto) brīdinājumu Virslīgas, 1.līgas čempionāta.
Virslīgas dublieru vai 2.līgas čempionāta spēlēs - diskvalifikācija uz vienu kalendāro
spēli.
- Par katriem nākošiem 3 (trīs) brīdinājumiem Virslīgas, 1.līgas čempionāta vai 2.līgas
čempionāta spēlēs diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 70,-EUR naudas sods;
- Ja spēlētājs diskvalificēts 3 (trīs) reizes (neņemot vērā diskvalifikāciju par diviem
brīdinājumiem vienā spēlē un par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretiniekam
acīmredzamu iespēju gūt vārtus), tad nākamā diskvalifikācija sākas pēc katriem 2
(diviem) brīdinājumiem (12., 14. utt.). Par katru šādu diskvalifikāciju tiek piemērots
140,- EUR naudas sods.
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- Spēlētājs, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu kausa izcīņā, tiek diskvalificēts uz
vienu nākamo kausa spēli.
- Ja spēlētājs vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko spēlētāja
diskvalifikācijai (4, 7, 10, 12 utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīts no
laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.
- Spēlētājam, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas nedzēstie
brīdinājumi.
- 3.līgas čempionātā spēlētājs, kurš saņem trešo brīdinājumu sezonā, automātiski
izlaiž nākošo spēli, kā arī izlaiž spēli pēc katriem nākošajiem diviem
brīdinājumiem.
12.1. Pamatojoties uz rakstisku Sacensību organizācijas komitejas, DK locekļu,
inspektora/delegāta vai tiesneša ziņojumu, kā arī spēles protokolā fiksētajiem
noraidījumiem un brīdinājumiem par izdarītajiem pārkāpumiem, pret treneriem
un oficiālām personām pielietojamas sekojošas soda sankcijas:
a) Oficiālā persona vai treneris, kas saņēmis 3 (trešo) brīdinājumu Virslīgas, 1.līgas,
2. līgas čempionāta vai Virslīgas Dublieru čempionāta spēlēs - diskvalifikācija uz
vienu kalendāro spēli.
b) Par katriem nākošiem 3 (trīs) brīdinājumiem Virslīgas, 1.līgas, Virslīgas dublieru, 2.
līgas, čempionāta spēlēs diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli un 70,-EUR naudas sods;
c) Ja treneris vai oficiālā persona ir diskvalificēta 3 (trīs) reizes (neņemot vērā
diskvalifikāciju par diviem brīdinājumiem vienā spēlē un par tiešo noraidījumu), tad
nākamā diskvalifikācija sākas pēc katriem 2 (diviem) brīdinājumiem (11., 13. utt.).
Par katru šādu diskvalifikāciju tiek piemērots 140,- EUR naudas sods.
d) Treneris vai oficiālā persona, kas saņēmusi 3 (trešo) brīdinājumu kausa izcīņā, tiek
diskvalificēta uz vienu nākamo kausa spēli.
e) Ja treneris vai oficiālā persona vienā spēlē saņem brīdinājumu, pēc kura jāseko
diskvalifikācijai (3, 6, 9, 11, 13 utt.) un vienlaicīgi šajā spēlē tiek noraidīta no
laukuma, tad par katru pārkāpumu seko atsevišķs sods un diskvalifikācija.
f) Trenerim vai oficiālai personai, kas pāriet uz citu klubu sezonas laikā, saglabājas
nedzēstie brīdinājumi.
g) 3.līgas čempionātā treneris vai oficiālā persona, kas saņem trešo brīdinājumu
sezonā, automātiski izlaiž nākošo spēli, kā arī izlaiž spēli pēc katriem nākošajiem
diviem brīdinājumiem.
13. Komanda tiek izslēgta no attiecīgā čempionāta:
- par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto čempionāta spēli;
- par darbībām, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu;
- par dalības maksas nesamaksāšanu līdz noteiktam termiņam.
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14.Klubi, kas sezonas laikā izstājas vai tiek izslēgti no Virslīgas, 1.līgas čempionāta vai
2. līgas čempionāta nākamā gada Virslīgas vai 1.līgas, vai 2. līgas čempionātā nevar
piedalīties.
15.DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav
iekļauti Reglamentā.
16.Protesta gadījumā Virslīgas klubam ir jāiemaksā LFF bankas kontā 700,- EUR. Ja 24
stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LFF, tad Virslīgas klubs tiek
sodīts 400,- EUR apmērā. 1.līgas čempionātā un Virslīgas dublieru čempionātā,
protesta gadījumā klubam jāiemaksā LFF bankas kontā 400,- EUR. 2.līgas
čempionātā, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā 400,- EUR. Latvijas kausa izcīņā,
protesta gadījumā, klubam ir jāiemaksā LFF bankas kontā – līdz ¼ finālam – 400,EUR, no ¼ fināla – 700,- EUR. Latvijas 3.līgas čempionātā (sākot no 2.posma) –
200,- EUR. Latvijas Jaunatnes čempionātā – 140,- EUR. Ja 24 stundu laikā pieteiktā
protesta teksts netiek iesniegts LFF, tad 1.līgas, 2.līgas, 3.līgas kā arī klubam, kurš
piedalās Latvijas kausa izcīņā, tiek piemērots naudas sods 140,- EUR apmērā.
16.1. Protesti par spēles rezultātu tiek pieņemti tikai sekojošos gadījumos:
16.1.1. Ja spēlē piedalās spēlētājs, kuram nebija šādas tiesības, pamatojoties uz
LFF un/vai FIFA reglamentējošajiem dokumentiem;
16.1.2. acīmredzams Spēles noteikumu pārkāpums no galvenā tiesneša puses,
kas ietekmēja spēles gala rezultātu;
16.2. Protesti par tiesnešu lēmumiem tiek pieņemti tikai sekojošos gadījumos:
16.2.1. ja tiesnesis piemēro disciplināro sankciju (brīdinājumu vai noraidījumu),
kļūdoties ar spēlētāja identitāti;
16.2.2. nopietnu pārkāpumu gadījumos, kas atbilst vismaz vienas spēles
diskvalifikācijai, gadījumā, ja spēles tiesneši neredzēja attiecīgo notikumu un nevarēja
pieņemt atbilstošu lēmumu. Šādā gadījumā protestam ir jāpievieno minētās spēles
epizodes videoieraksts.
17.Pārkāpjot LFF klubu licencēšanas noteikumus, LFF DK piemēro attiecīgās sankcijas
atbilstoši LFF klubu licencēšanas noteikumu sankciju katalogam.
18.Piešķirtie naudas sodi ir jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no DK lēmuma
stāšanās spēkā.
19.Spēlētāju un/vai oficiālo personu diskvalifikācijas Virslīgas, Virslīgas dublieru,
1.līgas un 2. līgas čempionātos:
- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;
19.1.

uz 1 spēli

19.2.

uz 2 spēlēm + 70,- EUR

19.3.

uz 2 spēlēm + 140,-EUR

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot
pretinieku komandas spēlētājam acīmredzamu
iespēju gūt vārtus.
- par ļoti rupju spēli;
- par savlaicīgu nepakļaušanos tiesneša
norādījumam atstāt laukumu pēc noraidījuma
saņemšanas.
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu,
izteicienu vai žestu lietošanu;
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- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem, bumbu
utt.);

19.4.

uz 3 spēlēm + 170,- EUR

- par apzinātu brīdinājuma saņemšanu.
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.)
pretiniekam;
- pat izteiktiem draudiem (pretiniekam,
skatītājiem);
- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem,
tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;

no 1 līdz 3 mēnešiem vai līdz
noteiktam
laika
periodam, - par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā;
atkarībā
no
pārkāpuma
smaguma, diskvalifikācija un sods
no 280,- EUR līdz 700,- EUR
- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām
personām, skatītājiem.
19.5.1. 3 mēnešu diskvalifikācija
- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;
un 700,- EUR naudas sods
- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju,
19.6. no 5 līdz 8 mēnešiem un
galvu utt.);
naudas sods no 1000,- EUR līdz
1500,- EUR
- par spļaušanu tiesnesim.
19.7. no 8 līdz 12 mēnešiem un
naudas sods no 700,- līdz 1400,- - par provokāciju uz naidu vai vardarbību;
EUR
19.5.

20. Spēlētāju un/vai oficiālo personu diskvalifikācijas 3. līgas čempionātā (sākot no
2.posma):
- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;
20.1.

uz 1 spēli

20.2.

uz 2 spēlēm + 70,- EUR

20.3.

uz 2 spēlēm + 100,-

EUR

20.4.

EUR

uz 3 spēlēm + 170,-

- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretinieku
komandas spēlētājam acīmredzamu iespēju gūt
vārtus.
- par ļoti rupju spēli;
- par savlaicīgu nepakļaušanos tiesneša norādījumam
atstāt laukumu pēc noraidījuma saņemšanas.
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu
vai žestu lietošanu;
- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem, bumbu utt.);
- par apzinātu brīdinājuma saņemšanu.
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.)
pretiniekam;

- pat izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem);
no 1 līdz 3 mēnešiem vai - par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem,
līdz noteiktam laika periodam, tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;
atkarībā
no
pārkāpuma
smaguma, diskvalifikācija un - par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā;
20.5.
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sods no 170,- EUR līdz 500,EUR
- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām personām,
skatītājiem.
20.5.1.

3 mēnešu
diskvalifikācija un 500,- EUR
naudas sods
20.6. Diskvalifikācija līdz
sezonas beigām vai līdz
noteiktam periodam un
naudas sods no 400,- EUR
līdz 1000,- EUR
20.7. Diskvalifikācija līdz
sezonas beigām vai līdz
noteiktam periodam un
naudas sods no 400,- EUR
līdz 1000,- EUR

- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;
- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju,
galvu utt.);
- par spļaušanu tiesnesim.

- par provokāciju uz naidu vai vardarbību;

21. Spēlētāju un/vai oficiālo personu diskvalifikācijas Jaunatnes čempionātā U-15, U16, U-18 vecuma grupā:

21.1.

uz 1 spēli

21.2.

uz 2 spēlēm

21.3.

uz 3 spēlēm vai līdz
noteiktam termiņam

Diskvalifikācija līdz
sezonas beigām vai līdz
noteiktam periodam
21.4.

- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;
- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretinieku
komandas spēlētājam acīmredzamu iespēju gūt
vārtus.
- par ļoti rupju spēli;
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.)
pretiniekam;
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu
vai žestu lietošanu;
- par apzinātu brīdinājuma saņemšanu.
- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem, bumbu utt.);
- pat izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem);
- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem,
tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;
- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā;
- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;
- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām personām,
skatītājiem.
- par ļoti rupju spēli kā rezultātā pretinieks guvis
smagu traumu.
- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju,
galvu utt.);
- par spļaušanu tiesnesim.
- par provokāciju uz naidu un vardarbību

Spēlētāju un/vai oficiālo personu diskvalifikācijas Jaunatnes čempionātā U-13, U-14,
vecuma grupā:

21.5.

uz 1 spēli

- par 2 brīdinājumiem vienā spēlē;
- par noraidījumu, kurš saņemts, liedzot pretinieku
komandas spēlētājam acīmredzamu iespēju gūt
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21.6.

uz 2 spēlēm

21.6.1.

uz 5 spēlēm
uz 3 spēlēm vai līdz
noteiktam termiņam
21.7.

Diskvalifikācija līdz
sezonas beigām vai līdz
noteiktam periodam
21.8.

vārtus;
- par rupju spēli;
- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu
vai žestu lietošanu;
- par apzinātu brīdinājuma saņemšanu.
- par mešanu ar priekšmetu (dubļiem, bumbu utt.);
- pat izteiktiem draudiem (pretiniekam, skatītājiem);
- par agresīvu izturēšanos pret spēlētājiem,
tiesnešiem, oficiālām personām, skatītājiem;
- par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu utt.)
pretiniekam;
- par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā;
- par spļaušanu pretiniekam, oficiālām personām,
skatītājiem.
- par izteiktiem draudiem tiesnešiem;
- par ļoti rupju spēli kā rezultātā pretinieks guvis
smagu traumu.
- par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju,
galvu utt.);
- par spļaušanu tiesnesim.
- par provokāciju uz naidu un vardarbību.

22. Reglamenta p.19., p.20., p.21. minētās diskvalifikācijas, kuras tiek piemērotas uz
noteiktu laiku, tiek izciestas sākot no tās dienas, kad ir saņemts noraidījums (nevis no
LFF DK lēmuma pieņemšanas dienas).
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