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Disciplināro pārkāpumu sankciju skala
Latvijas Nacionālās Līgas čempionātā sieviešu komandām
2016./2017.gads
PĀRKĀPUMS

SANKCIJA

Sacensību reglamenta normu neievērošana
Komandas reģistrācijas pieteikums (01-16/17) nav iesniegts
Reglamentā noteiktajos termiņos
Vārdiskais pieteikums (02-16/17)nav iesniegts Reglamentā
noteiktajos termiņos
Reglamentā noteiktā termiņā nav samaksāta dalības maksa
Citu finansiālo saistību neizpilde Reglamentā noteiktajā termiņā
Pēc rēķina saņemšanas no LVF nav veikta apmaksa par
tiesnešu un apkalpojošā personāla darbu Reglamentā
noteiktajā termiņā

5,00 EUR par katru nokavētu
dienu
45,00 EUR
Nepielaista
3,00 EUR par katru nokavēto
dienu
30,00 EUR

Sporta zāles neatbilstība Reglamentā noteiktajām prasībām
Nav mehāniskā pārliekamā tablo
Sporta zāle Sacensību Reglamentā noteiktajā laikā nav
sagatavota pirms spēles sākuma
Sporta zālē nav spēlei nepieciešamā inventāra un telpu
nenodrošināšana atbilstoši Reglamenta prasībām

15,00 EUR (par spēli)
Lemj LVF valde
30,00 EUR (par spēli)

Disciplinārie pārkāpumi
Komandas atsaukšana no dalības čempionātā pēc kluba
reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas
Komandas neierašanās uz spēli (vai ierašanās nepilnā sastāvā)

Dalības maksas apmērā uz
attiecīgo sezonu

150,00 EUR

Atkārtota neierašanās uz spēli
Piezīme kluba dalībniekam (sarkanā kartīte)*
Kluba dalībnieka noraidījums(sarkanā kartīte+dzeltenā kartīte
vienlaicīgi, veinā rokā)*

300,00 EUR un izslēgšana
15,00 EUR (par katru otro piezīmi)

Kluba dalībnieka diskvalifikācija, arī pēc spēles beigām
(dzeltenā kartīte + sarkanā kartīte katrā rokā)*
Nepiedalīšanās apbalvošanas ceremonijā
Kolektīvās licences, veidlapas soda sankciju uzskaitei
neuzrādīšana pirms spēles (soda nauda jāsamaksā līdz
nākamās spēles sākumam un LVF jāuzrāda maksājuma kvīts)
Kluba dalībnieka personas identitāti apliecinoša dokumenta
(pase, ID, a/v apliecība) neuzrādīšana pirms spēles pēc spēles
1.tiesneša pieprasījuma
Nelicenzētas, diskvalificētas spēlētājas piedalīšanās spēlē:
Šī pārkāpuma gadījumā komandai tiek piešķirts arī zaudējums
ar rezultātu 0-3 (0-25;0-25;0-25)
Atšķirīga stila vai vienādas krāsas sporta formas neesamība
komandas dalībniekiem, LIBERO sporta formas neesamība
komandas dalībniecei

35,00 EUR (par katru
diskvalifikāciju)
150,00 EUR

20,00 EUR (par katru
noraidījumu)

20,00 EUR
15,00 EUR

35,00 EUR

35,00 EUR (par spēli)
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Atšķirīgas krāsas kompresijas apģērbs (zeķes, elkoņu aizsargi
u.c.)
Nepiedalīšanās Anti-Dopinga testos pēc attiecīgās Antidopinga
Komisijas pieprasījuma
Naudas likmju veikšana uz LVF organizēto sacensību spēlēm

35,00 par spēli
Sankcija saskaņā ar Oficiālajiem
Antidopinga Noteikumiem
Lemj LVF Tehniskā Komisija,
Valde

* Reģistrētais sods attiecīgajam dalībniekam tiek piemērots visa čempionāta laikā, kartītes dzēšas pirms
katra nākamā posma

