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Disciplinārā reglamenta pielikums Nr.2 
 
Šis Disciplinārā reglamenta pielikums ir saistošs visām LFF telpu futbola sacensībām, ja sacensību reglamentos nav 

norādīts citādi. Visi klubi, iesniedzot pieteikumu dalībai  attiecīgajās sacensībās, apliecina, ka pilnībā piekrīt ievērot šo 

Disciplināro reglamentu. 

Šis Disciplinārā reglamenta pielikums ir daļa no LFF Disciplinārā reglamenta un attiecas uz LFF telpu futbola sacensībām, 

kā arī uz telpu futbola klubu oficiālajām personām, spēlētājiem un skatītājiem. “Stadions”, kas ir minēts LFF Disciplinārā 

reglamenta punktos, telpu futbola izpratnē ir “zāle”. 

 
1.1. Diskvalificēts spēlētājs nevar piedalīties spēlē kā oficiālā persona un otrādi - diskvalificēta 
oficiālā persona nevar piedalīties spēlē kā spēlētājs. 
1.2. Spēlētājs, kurš ir diskvalificēts saskaņā ar Disciplinārā reglamenta p.1.12.1-1.12.5, nevar 

piedalīties kluba vienā vai vairākās nākamajās spēlēs – sacensībās, kurās viņš šo noraidījumu 
(sarkano kartiņu) vai  diskvalifikāciju ir saņēmis. 

1.2.1. Spēlētājs pēc noraidījuma par pārkāpumiem, kas norādīti Disciplinārā reglamenta p.1.12.6 un 

p.1.12.7, tiek diskvalificēts un nevar piedalīties jebkurās LFF organizētajās sacensībās. 

1.2.2. Ja spēlētājs tiek noraidīts Virslīgas, 1.līgas, U-19 čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas pēdējā 

spēlē, izņemot diskvalifikācijas saskaņā ar punktu 1.12.1, spēlētāja diskvalifikācija (vai vēl 
neizciestā diskvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar p.1.12.2-1.12.7) pāriet uz nākamo sezonu. 
1.2.3. Ja oficiāla perona tiek noraidīta Virslīgas, 1.līgas, U-19 čempionāta vai Latvijas kausa izcīņas 

pēdējā spēlē, oficiālas personas diskvalifikācija (vai vēl neizciestā diskvalifikācija, kas piešķirta 
saskaņā ar p.1.11.1-1.11.2) pāriet uz nākamo sezonu. 

1.3. Brīdinājumi (dzeltenās kartiņas), kurus spēlētājs vai oficiālās persona saņem Virslīgas spēļu 

laikā, tiek dzēsti pirms  izslēgšanas turnīra („play-off”) spēlēm, taču gadījumā, ja spēlētājs vai 

oficiālā persona saņem trešo brīdinājumu pēdējā savā Virslīgas regulārā turnīra spēlē, spēlētājs vai 

oficiālā persona izlaiž pirmo izslēgšanas turnīra („play-off”) spēli. Noraidījumi pāriet uz izslēgšanas 

turnīra („play off”) spēlēm. 

1.4. Brīdinājumi un noraidījumi Virslīgas, 1.līgas, U-19 čempionāta un Latvijas    kausa izcīņas spēlēs 

tiek skaitīti atsevišķi. 

1.4.1. Virslīgas, 1.līgas, U-19 čempionāta un Latvijas    kausa izcīņas spēlēs spēlētājam, kas var pildīt 
oficiālas personas funkcijas spēles laikā, un oficiālai personai, kas var būt spēlētājs, saņemtie 
brīdinājumi tiek summēti. 
1.4.2. Virslīgas, 1.līgas, U-19 čempionāta un Latvijas    kausa izcīņas spēlēs ar pēcspēļu 6m soda 
sitieniem spēlētājiem un oficiālajām personām, saņemtie brīdinājumi pēcspēļu 6m soda sitienos tiek 
saglabāti un tiek summēti pie spēļu laikā sakrātiem brīdinājumiem (gadījumos, kad dēļ saņemta 
spēles laikā brīdinājuma spēlētājam vai oficiālai personai būs jāizlaiž nākamā spēle, pēcspēļu 6m 
soda sitienos saņemtais brīdinājums tiek saglabāts jau nākamajai diskvalifikācijai, savukārt pēcspēļu 
6m soda sitienos saņemtais tiešais vai netiešais noraidījums automātiski nozīmē vēl vienu 
diskvalifikāciju). 

1.5. Par spēlētāju, kuram nav atbilstoši noformēti spēlētāja reģistrācijas vai pārejas dokumenti, vai 

par kuru nav nomaksāts disciplinārsods noteiktajā termiņā, klubam tiek piešķirts tehniskais 

zaudējums 0:10, kā arī soda nauda no EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centu) līdz EUR 

500,00 (pieci simti eiro, 00 centu) apmērā. Šāds soda apmērs tiek piemērots arī Disciplinārā 

reglamenta p.1.1. un p.1.2. un Latvijas telpu futbola Virslīgas  un 1.līgas čempionātu reglamentu 

p.4.3. pārkāpumu gadījumā. 

1.6. Gadījumos, kad noraidītais spēlētājs vai kluba oficiālais pārstāvis atsakās atstāt laukumu, tā 

tehnisko zonu, vai citādi kavē spēles norisi, tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli, kā rezultātā 

vainīgais spēlētājs vai oficiālais pārstāvis saņem diskvalifikāciju līdz sezonas beigām, bet viņa 

pārstāvētais klubs tiek sodīts ar tehnisko zaudējumu 0:10, kā arī soda naudu no EUR 150,00 (viens 

simts piecdesmit eiro, 00 centu) līdz EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centu) apmērā. 
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1.7. Gadījumā, ja klubs atsakās spēlēt vai turpināt spēli, tas tiek sodīts ar tehnisko zaudējumu 

0:10, kā arī soda naudu no EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centu) līdz EUR 500,00 

(pieci simti eiro, 00 centu) apmērā. Šāds soda apmērs tiek piemērots arī gadījumos, kad spēle netiek 

sākta, jo mājinieku klubs nav nodrošinājis medicīnas personāla klātbūtni spēlē. 

1.8. Gadījumā, ja klubs neierodas uz spēli, tas tiek sodīts ar tehnisko zaudējumu 0:10, kā arī soda 

naudu no EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro, 00 centu) līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 

00 centu) apmērā. 

1.9. Klubs, kuram trijās spēlēs ir piešķirti tehniskie zaudējumi, tiek izslēgts no attiecīgajām 

sacensībām un tā rezultāti tiek anulēti. Klubam, kurš izstājas vai tiek izslēgts no čempionāta, 
atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:10, ja tas nospēlējis vismaz vienu apli (vismaz vienu 
reizi ar katru pretinieku) un kluba rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra 
tabulā. Gadījumā, ja klubs ir nospēlējis mazāk nekā vienu apli, kluba rezultāti tiek anulēti un netiek 
ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra tabulā, šādos gadījumos brīdinājumi un vārtu 
guvumi, kuri tika iegūti spēlēs pret komandu, kura izstājās vai tika izslēgta no čempionāta, tiek 
anulēti. Noraidījumi (izņemot tos, par kuriem tiek piešķirta diskvalifikācija saskaņā ar Disciplinārā 
reglamenta pielikuma p.1.12.1) paliek spēkā. 

1.10. Gadījumā, kad klubs neiznāk laukumā spēles sākuma noteiktajā laikā vai arī spēles 

pārtraukumam beidzoties, laikus neatgriežas laukumā, situācija tiek klasificēta kā tīša laika 

kavēšana un vilcināšana, par ko vainīgajam klubam var tikt piemērots naudas sods līdz EUR 200,00 

(divi simti eiro, 00 centu). 

1.11. Kluba oficiālā persona vai spēlētājs tiek sodīts ar diskvalifikāciju un klubs ar naudas sodu 
(maksājums, par kuru jāveic 2 nedēļu laikā no DK lēmuma paziņošanas dienas): 

 

 
 
1.11.1. 

par kluba oficiālo personu (vai arī spēlētāju) nesportisku un 

neētisku uzvedību un neētiskiem, apvainojošiem 

izteicieniem spēļu norises vietās, sabiedriskās vietās, masu  

medijos (arī soc.tīklos); 

no 150 līdz 300,- EUR un 

diskvalifikācija no 1 (vienas) 

spēles līdz 3 (trīs) spēlēm 

(aizliegts atrasties tehniskajā 

zonā); 

 
1.11.2 

par kluba oficiālo personu ( vai arī spēlētāju) iejaukšanos 

tiesnešu darbībā, rupju apvainojumu; 

no 150 līdz 500,- EUR un 

diskvalifikācija no 1 (vienas) 

līdz 5 (piecām) spēlēm (aizliegts 

atrasties tehniskajā zonā); 

1.11.3. par spēles protokola laikus neveiktu vai nepareizu 

aizpildīšanu/apstiprināšanu; 

no 75 līdz 150,- EUR; 

1.11.4. 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); 

75,- EUR; 

1.11.5. par 3 (trīs) vai vairāk noraidījumiem 1 (vienā) spēlē; 300,- EUR; 

1.11.6. 
par DK vai Telpu futbola Virslīgas komitejas  lēmuma 
savlaicīgu neizpildīšanu; 

no 75 līdz 300,- EUR; 

1.11.7. par nenokomplektētu komandas formu vai formas 

prasību neievērošanu; 
no 75 līdz 150,- EUR; 

1.11.8. par nepieciešamā spēlētāju skaita vai oficiālo personu 
nenodrošināšanu; 

no 75 līdz 150,- EUR; 

1.11.9. par spēlētāju vai oficiālo personu atrašanos vai 

pārvietošanos neatļautās vietās (t.sk. par atteikšanos 

pamest spēles laukumu vai zāli pēc noraidījuma 
saņemšanas, vai arī par atgriešanos un atrašanos zālē 
(t.sk. tribīnēs) pēc noraidījuma saņemšanas); 

no 75 līdz 150,- EUR; 

1.11.10. 
par sacensību pieteikuma un citu dokumentu vai 
nepieciešamas informācijas laikus neiesniegšanu; no 75 līdz 300,- EUR; 

1.11.11. 
par nepieciešamā spēles inventāra, darbības vai 
cilvēkresursu nenodrošināšanu; no 75 līdz 300,- EUR; 
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1.11.12. 
par atteikšanos piedalīties Latvijas kausa izcīņā pēc 

pieteikuma iesniegšanas bez attaisnojošiem iemesliem. 
līdz 300,- EUR. 

1.12. Spēlētājs vai kluba oficiālā persona tiek sodīta ar diskvalifikāciju un klubs ar naudas sodu 
(maksājums, par kuru jāveic 2 nedēļu laikā no DK lēmuma paziņošanas dienas): 

 

 
1.12.1. 

- par 3 (trīs) brīdinājumiem; 

- par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē; 

- par acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas 

liegšanu; 

 
uz 1 (vienu) spēli; 

1.12.2. 
- par nesportisku uzvedību; 

- par provokāciju, kas izsauc atbildes reakciju; 
uz 2 (divām) spēlēm; 

 
1.12.3. 

- par ļoti rupju spēli; 

- par mēģinājumu iespert vai uzbrukt pretiniekam; 

- par sišanu vai mešanu ar bumbu vai citu 
priekšmetu (ar nolūku fiziski ietekmēt); 

 
uz 2 (divām) spēlēm + 150,- 

EUR; 

1.12.4. - par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu 

vai žestu lietošanu pretiniekam, skatītājiem; 

uz 2 (divām) spēlēm + 150,- 
EUR; 

1.12.5. - par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu) pretiniekam; 

- par aizvainojošu, nepieklājīgu vārdu, izteicienu 

vai žestu lietošanu tiesnešiem, organizatoriem; 

no 2 (divām) līdz 4 (četrām) 

spēlēm, atkarībā no pārkāpuma 
smaguma, diskvalifikācija un 

naudas sods no 150 līdz 300,- 

EUR; 

 

 
 
1.12.6. 

- par agresīvu izturēšanos vai izteiktiem draudiem 

pretiniekam, skatītājiem, tiesnešiem, 

organizatoriem; 

- par spļaušanu pretiniekam, skatītājiem; 

no 3 (trīs) spēlēm līdz 
noteiktam laika periodam no 
visām LFF organizētajām 
sacensībām, atkarībā no 
pārkāpuma smaguma, 
diskvalifikācija un naudas sods 
no 300 līdz 750,- EUR; 

 

 

 
1.12.7. 

 
- par fizisku uzbrukumu pretiniekam, skatītājiem, 

tiesnešiem, organizatoriem (ar elkoni, dūri, kāju, 

galvu utt.); 

- par spļaušanu tiesnešiem un organizatoriem. 

no 12 (divpadsmit) mēnešiem 

līdz noteiktam laika periodam no 

visām LFF organizētajām 

sacensībām, atkarībā no 

pārkāpuma smaguma, 

diskvalifikācija un naudas sods 

no 750 līdz 1500,- EUR. 
 

1.13. Ja kāda kluba līdzjutēju grupa traucē spēles norisei, uzvedas nekorekti (lamājas, traucē 

skatītājiem utml.), izmanto taures vai citus skaņu pastiprinošos līdzekļus, izraisa nekārtības tribīnēs 

(hallē), mudina uz vardarbību, klubam tiek piespriests naudas sods no EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit eiro, 00 centu) līdz EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit eiro, 00 centu). 

1.14. LFF attiecīgā turnīra reglaments vai, ja nav norādīts turnīra reglamentā, tad organizatori 

nosaka dalības maksas apmaksas termiņu, kura neievērošanas gadījumā klubs var tikt diskvalificēts,   

rezultāti anulēti, bet klubu oficiālajām personām un spēlētājiem var tikt aizliegts turpmāk piedalīties 
LFF organizētajās sacensībās. 

1.15. DK atsevišķos gadījumos, izskatot disciplināros pārkāpumus, ir tiesības mīkstināt reglamentā 

paredzētos soda apmērus. 

1.16. DK ir tiesības pielietot speciālas sankcijas atsevišķu pārkāpumu gadījumos, kuri nav iekļauti 

Disciplinārajā reglamentā. 

1.17. Gadījumā, ja kluba spēlētāja vai oficiālās personas nedisciplinētas uzvedības rezultātā 

pretinieku spēlētājs, oficiāla persona, tiesnesis vai organizators gūst nopietnu savainojumu, DK 

var piespriest vainīgajai personai papildus soda sankcijas, ieskaitot ar ārstniecības izdevumiem 

saistīto izmaksu    segšanu incidentā cietušajai personai. 

1.18. Protesti tiek izskatīti DK piecu (5) darba dienu laikā. 

1.19. Protesti netiek pieņemti sekojošos gadījumos: 
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- nav ievērots protesta iesniegšanas termiņš – protests jāiesniedz 24 stundu laikā (ja nākamā 

diena (dienas) ir oficiāla brīvdiena, tad nākamajā darba dienā) pēc  spēles, nosūtot to uz e-pastu 

telpufutbols@lff.lv, kopā ar maksājuma dokumentu, kas apliecina drošības naudas iemaksu EUR 

150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 00 centu) apmērā LFF bankas kontā; 

- sūdzības par tiesāšanas kvalitāti. 

1.19.1. Protesti par tiesnešu lēmumiem tiek pieņemti tikai sekojošos gadījumos:  

- ja tiesnesis piemēro disciplināro sankciju (brīdinājumu vai noraidījumu), kļūdoties ar spēlētāja 
identitāti; 

- 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. 

1.20. Apelāciju komitejai (AK) var iesniegt apelāciju par jebkuru DK lēmumu, nosūtot to uz e-pastu   
telpufutbols@lff.lv, izņemot: 
a) brīdinājumu; 

b) diskvalifikāciju uz mazāk nekā piecām spēlēm jeb līdz diviem mēnešiem; 

c) naudas sodu mazāku par EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit eiro, 00 centu), kas ir piespriests  

klubam, vai mazāku par EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 centu) - fiziskām personām. 

1.20.1. AK var iesniegt apelāciju jebkurš, uz kuru attiecas lēmums un kurš ir ieinteresēts, lai lēmums 

tiktu pamatoti mainīts vai atcelts. 

1.20.2. Klubi var iesniegt apelāciju pret lēmumiem, ar kuriem ir sodīti to spēlētāji, oficiālās personas 

vai biedri. Tiem ir nepieciešama attiecīgās personas rakstveida piekrišana. 

1.20.3. Jebkurai pusei, kura gatavojas iesniegt apelāciju, par to ir rakstiskā veidā jāinformē LFF 

triju   dienu laikā pēc DK lēmuma paziņošanas. Nākamo septiņu dienu laikā jāiesniedz apelācija. 

1.20.4. Ja punktā 1.20.3. minētā prasība netiek ievērota, apelāciju nepieņem. 

1.20.5. Jebkuram, kurš grib iesniegt apelāciju, lai to pieņemtu, ir jāiemaksā LFF bankas kontā EUR 
750,00 (septiņi simti piecdesmit eiro, 00 centu) juridiskām personām un EUR 300,00 (trīs simti eiro, 
00 centu) fiziskām personām. Ja šī prasība nav izpildīta, apelācija netiek pieņemta. 

1.20.6. AK lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

1.21. Sezonas laikā iekasētās soda naudas tiks novirzītas Godīgas spēles principa („Fair Play”) 

balvai, DK organizatoriskajiem izdevumiem, tiesāšanas kvalitātes motivēšanas sistēmai, Latvijas  

telpu futbola attīstībai. 

1.22. Klubu spēlētājiem, oficiālajām personām, kā arī ar klubu cieši saistītām personām, 
kuras piedalās LFF sacensībās, kā arī spēļu tiesnešiem, inspektoriem, organizatoriem un 

citām LFF sacensību spēļu apkalpojošām personām, ir aizliegts pašiem vai ar citu personu 
starpniecību veikt naudas likmes uz LFF sacensību spēlēm, kā arī citādi prettiesiski manipulēt 

LFF sacensību spēļu iznākumu. Šī punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērota no 12 

(divpadsmit) mēnešiem līdz noteiktam laika periodam, t.sk. beztermiņa, no visām LFF organizētajām 

sacensībām, atkarībā no pārkāpuma smaguma, diskvalifikācija un naudas sods līdz 10000,- EUR. 
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