Apstiprināts LBS Valdē 09.08.2006.

Latvijas Basketbola Savienība
Licencēšanas un pārejas noteikumi.
Latvijas Basketbola Savienības (LBS) Licencēšanas un pārejas noteikumi attiecas uz LBS sankcionētiem
Latvijas Republikas čempionātiem basketbolā. Starptautiskos licencēšanas un pārejas noteikumus, kā arī
spēlētāju atbrīvošanu uz nacionālo izlašu spēlēm papildus šiem noteikumiem regulē FIBA noteikumi un
attiecīgo sacensību nolikumi.
Lai piedalītos LR čempionātā basketbolā, klubam ir nepieciešama kluba licence, spēlētājam - spēlētāja
licence, ko šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniedz LBS.
Kluba licence – LBS izsniegta atļauja klubam piedalīties LR čempionātā.
Spēlētāja licence – LBS izsniegta atļauja pārstāvēt basketbola klubu, kas piedalās LR čempionātā.

1.Spēlētāja licencēšana
1.1. Klubs kārto spēlētāju licences LBS ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms čempionāta attiecīgā kluba
pirmās spēles sākuma. Klubs iesniedz LBS šādus dokumentus:
1.1.1. Kluba komandas pieteikums:
1.1.1.1. BBL, LBL un LSBL - iesniedzams pilnībā aizpildīts komandas pieteikums uz īpašās LBS veidlapas
ar kluba paraksttiesīgo amatpersonu, treneru un spēlētāju parakstiem un kluba zīmogu, pievienojot
spēlētāju līgumu ar klubu kopijas, kas apliecinātas kā atbilstošas oriģinālam ar kluba paraksttiesīgās
amatpersonas parakstu, zīmogu un spēlētāja parakstu. Ja līguma kopija nav cauršūta un caurauklota,
spēlētāja paraksta oriģinālam jābūt uz katras līguma kopijas lapas. Ja klubs neiesniedz spēlētāja
līguma kopiju, spēlētājam licence netiek izsniegta. Klubs un spēlētājs savā starpā attiecīgajā sezonā
par spēlētāja pakalpojumu sniegšanu klubam drīkst noslēgt tikai vienu līgumu ar pielikumiem un
papildinājumiem. Strīdus gadījumā, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, pārkāpumiem un
interpretāciju, LBS un tās komisijas ņem vērā un vadās tikai pēc tā līguma, kura kopija iesniegta
LBS.
1.1.1.2. Pārējās līgās - iesniedzams pilnībā aizpildīts komandas pieteikums uz īpašās LBS veidlapas ar kluba
paraksttiesīgo amatpersonu un treneru parakstiem, kluba zīmogu, kā arī spēlētāju parakstiem.
1.1.2. Spēlētāju foto (3x4 cm);
1.1.3. Brīvlaišanas vēstuli, ja spēlētājs iepriekšējā sezonā spēlējis citā klubā vai/un, ja spēlētājs nav spēlējis
vienu vai divas sezonas, tad brīvlaišanas vēstuli no kluba, kas pēdējais licencējis spēlētāju kā kluba
spēlētāju.
1.1.4. Maksājuma uzdevumu.

2.Brīvlaišanas vēstule
2.1. Brīvlaišanas vēstule – dokuments, kas apliecina LBS licencēta spēlētāja tiesības pārstāvēt citu klubu,
kuru saņem no kluba, kurā spēlētājs ir licencēts uz brīvlaišanas vēstules izrakstīšanas dienu.
2.2. Klubs, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, izsniedz tikai vienu brīvlaišanas vēstuli par attiecīgā spēlētāja
atbrīvošanu no kluba jurisdikcijas. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā LBS Apelācijas komisija izskata
jautājumu un lemj par soda sankciju piemērošanu klubam.
2.3. Brīvlaišanas vēstule piemērojama arī ārvalstu spēlētājiem.
2.4. Brīvlaišanas vēstules pieprasījumu LBL, BBL un LSBL klubu starpā, pamatojoties uz kluba
iesniegumu, veic LBS, bet ABL spēlējošie klubi to kārto savā starpā bez LBS starpniecības.
Brīvlaišanas vēstules pieprasījumu starptautiskajām pārejām veic ar LBS starpniecību, pamatojoties uz
kluba iesniegumu.
2.5. Klubs, kurš ir saņēmis brīvlaišanas vēstules pieprasījumu spēlētāja pārejai Latvijas klubu jurisdikcijas
ietvaros, sniedz atbildi 7 (septiņu) dienu laikā, izsniedzot brīvlaišanas vēstuli vai noraidot tās
izsniegšanu, norādot iemeslu. Starptautiskajām pārejām klubs atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā. Šī
punkta kontekstā par termiņa beigām tiek uzskatīts attiecīgās dienas pulksten 17:30.
2.5.1. vienīgais brīvlaišanas vēstules atteikuma iemesls ir spēlētāja līguma saistības ar klubu uz periodu pēc
brīvlaišanas vēstules pieprasījuma.
2.5.2. ja klubs neizsniedz spēlētājam brīvlaišanas vēstuli 7 (septiņu) dienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas, tad spēlētājam ir tiesības vērsties LBS Apelācijas komisijā saskaņā ar šiem
noteikumiem.
2.5.3. ja LBS Apelācijas komisijas rīcībā nav pietiekamu pierādījumu spēlētāja līgumsaistību neesamībai ar
klubu, LBS neizsniedz brīvlaišanas vēstuli spēlētājam. LBS Apelācijas komisija neizskata spēlētāja
līgumsaistību spēkā esamības jautājumu ar klubu pēc būtības, bet gan vadās no pušu iesniegtajiem
dokumentiem.

3.Spēlētāja pāreja no kluba uz klubu
3.1. Spēlētājs no kluba uz klubu sezonas laikā (līdz 28.02.2007. plkst. 17.30) var veikt 2 (divas) pārejas.
3.2. Visi gadījumi, kad tiek izsniegtas brīvlaišanas vēstules, tiek uzskatīti par pārejām.
3.3. Lai spēlētājs varētu veikt pāreju, viņam ir nepieciešams:
3.3.1. Saņemt brīvlaišanas vēstuli no iepriekšējā kluba.
3.3.2. Ja klubi pārrunu ceļā nevar vienoties par kompensācijas apmēru iepriekšējam klubam, pēc
iepriekšējā kluba brīvlaišanas vēstules izsniegšanas, spēkā ir šajos noteikumos noteiktais
kompensācijas izmaksas mehānisms.
3.3.2.1. Ja iepriekšējais klubs izsniedz brīvlaišanas vēstuli, klubam ir tiesības saņemt kompensāciju par
spēlētāja pāreju uz citu klubu gadījumā, ja sezonas sākumā saskaņā ar šiem noteikumiem LBS
iesniegta spēlētāja līguma kopija un ar nosacījumu, ka līgums ir spēkā uz kompensācijas izskatīšanas
brīdi, kā arī klubs var uzrādīt dokumentus ar spēlētāja parakstu, kas apstiprina atlīdzības no kluba
saņemšanas faktu un apmēru.
3.3.2.2. Kompensācijas apjoms tiek noteikts sekojošs:
3.3.2.2.1. Spēlētājam vecumā līdz 22 gadiem: algu + prēmiju apjoms par iepriekšējo sezonu, reizināts ar
koeficientu 3;
3.3.2.2.2. Spēlētājam vecumā no 23 līdz 27 gadiem: algu + prēmiju apjoms par iepriekšējo sezonu,
reizināts ar koeficientu 2;
3.3.2.2.3. Spēlētājam, kurš vecāks par 27 gadiem: algu + prēmiju apjoms par iepriekšējo sezonu;
3.3.2.2.4. Ja pāreja tiek veikta sezonas vidū, bet spēlētājs iepriekšējo sezonu nav aizvadījis klubā, kas
pretendē uz kompensāciju, tad aprēķina tikai algu un prēmiju apjomu par esošo sezonu, reizinot
to ar attiecīgo koeficientu.
3.3.3. Jaunais klubs nokārto sekojošas saistības:
3.3.3.1. Veic spēlētāja licencēšanu;
3.3.3.2. Apmaksā kompensāciju par spēlētāja pāreju.
3.4. LBS Spēlētāja licenci anulē brīdī, kad klubs, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, izsniedz viņam brīvlaišanas
vēstuli.
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3.5.

Ja spēlētājs pārtrauc līgumu ar klubu bez pamatota iemesla, attiecībā pret spēlētāju LBS piemēro soda
sankcijas, kas attiecas uz spēlētāju un viņa statusu LBS jurisdikcijas ietvaros, kā arī soda sankcijas var
tikt piemērotas pret klubu un/vai spēlētāja aģentu par pamudināšanu pārtraukt līgumattiecības ar klubu.
Šādā gadījumā jaunajam klubam jāmaksā iepriekšējam klubam kompensācija dubultā apmērā.
Sankcijas veidu un apmēru spēlētājam, klubam un/vai spēlētāja aģentam nosaka LBS Valde. Šāds LBS
Valdes lēmums nav pārsūdzams, un tas stājas spēkā pieņemšanas dienā un ir izpildāms lēmumā
noteiktajā termiņā.

4.Kluba licencēšana
4.1. Lai klubu licencētu BBL, LBL un LSBL augstākajā līgā klubs iesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas
pirms čempionāta attiecīgā kluba pirmās spēles sākuma LBS šādus dokumentus:
4.1.1. statūtu kopiju;
4.1.2. reģistrācijas apliecības kopiju;
4.1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;
4.1.4. Spēlētāju līgumu kopijas saskaņā ar noteikumu 1.1.1.1.punktu.
4.2. Klubam nekavējoties atkārtoti jāiesniedz LBS kāds no 3.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, ja kādā
no dokumentiem izdarīti grozījumi, izsniegts (saņemts, parakstīts) jauns dokuments.
4.3. Lai klubu licencētu ABL, LSBL-1, klubs, kam ir juridiskās personas statuss, iesniedz 3.1.punktā
noteiktos dokumentus. Ja klubam nav juridiskās personas statusa, klubs iesniedz pieteikumu par
gatavību piedalīties LR čempionāta attiecīgajā līgā, uzņemoties saistības izpildīt visus sacensību
nolikumus un LBS noteikumus.

5.Licenču izsniegšanas kārtība
5.1. Spēlētāju un kluba licences izsniedz LBS telpās (Brīvības iela 106/3, Rīga, LV 1001 darba dienās no
plkst. 09.30 – 17.30). Licences tiek izsniegtas uz pirmo čempionāta spēli 10 (desmit) dienu laikā,
skaitot no licences pieteikšanas dienas, un čempionāta laikā ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:
5.1.1. Licence ir pieteikta savlaicīgi un visi dokumenti atbilst šo noteikumu un citu LBS noteikumu
prasībām;
5.1.2. Ja ir apmaksāts rēķins par kluba licenci (kluba licence jāapmaksā katrai juridiskajai personai vienu
reizi sezonā);
5.1.3. Ja ir apmaksāts rēķins par spēlētāja licenci;
5.1.4. Ja ir nokārtoti drafta maksājumi (ja attiecīgais spēlētājs ir iekļauts LBSJL drafta sarakstā).
5.2. Klubs izņem LBS spēlētāja licences ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divas) stundas pirms LR čempionāta
pirmās attiecīgā kluba spēles sākuma. Ja spēlētājs tiek licencēts mazāk kā 72 (septiņdesmit divas)
stundas pirms LR čempionāta pirmās kluba spēles sākuma, licence apmaksājama dubultā apmērā.

6.Izmaiņu izdarīšana
6.1. Klubs izdara izmaiņas spēlētāju sarakstā un piesaka jaunas licences izņemšanu LBS līdz:
6.1.1. BBL un LBL:
6.1.1.1. Attiecīgās sezonas 28.februāra pulksten 17.30;
6.1.1.2. Jebkura izmaiņa spēlētāju sarakstā klubam, kas ir pieteicis šīs izmaiņas pēc LBS noteiktā beigu
termiņa (6.2.punkts), ir jāapmaksā dubultā licences maksas apmērā. Šis punkts neattiecas uz ārvalstu
spēlētājiem.
6.1.1.3. Spēlētājs ir tiesīgs pārstāvēt klubu spēlē tikai tad, kad LBS ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
saskaņā ar 1.1.1.punktu.
6.1.2. Pārējās līgās:
6.1.2.1. Attiecīgās sezonas 28.februāra plkst. 17.30.

3

6.1.2.2. Jebkura izmaiņa spēlētāju sarakstā klubam, kas ir pieteicis šīs izmaiņas pēc LBS noteiktā beigu
termiņa (6.2.punkts), ir jāapmaksā dubultā licences maksas apmērā. Šis punkts neattiecas uz ārzemju
spēlētājiem.

7.Spēlētāja licences uzrādīšana
7.1. Ne vēlāk kā 20 (divdesmit) minūtes pirms kluba komandas spēles sākuma, aizpildot spēles protokolu,
kluba komandas pārstāvis uzrāda spēles komisāram (spēles komisāra prombūtnē – vecākajam
tiesnesim) spēlē pieteikto spēlētāju licences.
7.2. Gadījumā, ja klubs neizpilda 8.1.punkta noteikumus, spēlēs komisārs (spēles komisāra prombūtnē –
vecākais tiesnesis) pieņem lēmumu par kluba sodīšanu saskaņā ar LBS rīkotā čempionāta nolikumu.

8. Licences derīguma termiņš
8.1. Spēlētāja un kluba licence ir derīga līdz attiecīgās sezonas beigām, kas noteiktas LBS apstiprinātajos
LR čempionāta nolikumos un kalendāros.
8.2. Nozaudētas licences atjaunošanai klubs raksta iesniegumu LBS, un samaksā Ls 3,00 (trīs lati) par
licences atjaunošanu.
8.3. Spēlētāja licence tiek anulēta brīdī, kad spēlētājs maina klubu un ir saņēmis brīvlaišanas vēstuli no
iepriekšējā kluba.

9.Kluba finansiālās saistības pret spēlētāju (LBL)
9.1. Klubs ved uzskaiti par sezonas laikā spēlētājam izmaksātajām naudas summām un to izmaksas
datumiem, kas apliecināts ar spēlētāja parakstu.
9.2. Klubs ved uzskaiti par ikmēneša saistību izpildi pret spēlētāju. Spēlētājs ar savu parakstu attiecīgajā
ailē apstiprina kluba ikmēneša saistību izpildi pret spēlētāju.
9.3. Klubam ir tiesības saņemt kompensāciju par spēlētāju tikai tad, ja tas ir nokārtojis visas savas
līdzšinējās saistības pret spēlētāju.
9.4. Klubam pēc LBS pieprasījuma 24 stundu laikā jāiesniedz LBS dokumenti, kas apliecina kluba saistību
izpildi pret spēlētāju. Ja klubs neiesniedz dokumentus minētajā termiņā, LBS ir tiesības izsniegt
brīvlaišanas vēstuli spēlētājam no attiecīgā kluba, ja spēlētājs pieprasa šādu brīvlaišanas vēstules
izsniegšanu. Šādā gadījumā klubs zaudē tiesības saņemt kompensāciju par spēlētāja pāreju no kluba,
uz kuru spēlētājs veic pāreju.

10.
Spēlētāja atbrīvošana uz nacionālo izlašu spēlēm
10.1. Ikvienam klubam, kuras jurisdikcijā ir spēlētājs, kurš ir tiesīgs spēlēt LBS nacionālajā izlasē attiecīgajā
vecuma grupā, ir pienākums atbrīvot attiecīgo spēlētāju uz nacionālās izlases spēlēm, kurām minētais
spēlētājs ir izvēlēts, kā arī treniņu un atjaunošanās procesu pasākumiem izlases sastāvā saskaņā ar LBS
Valdes apstiprinātajiem kandidātu sarakstiem un treniņu grafiku.
10.2. Spēlētājs, kurš ir izsaukts uz spēlēm kādā no LBS nacionālajām izlasēm, nav tiesīgs spēlēt sava kluba
sastāvā laika posmā, kurā spēlētājs ir atlaists vai bija jābūt atlaistam uz kādu no LBS nacionālajām
izlasēm.
10.3. Spēlētājam, kurš neapstiprina LBS izsaukumu spēlēt kādā no LBS nacionālajām izlasēm, aizbildinoties
ar slimību vai traumu, ir jāpiekrīt LBS nozīmēta ārsta izmeklēšanai.
10.4. Ja klubs nenodrošina spēlētāja ierašanos uz izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša iemesla (LBS
ārsta atzinums), klubam, kura jurisdikcijā ir spēlētājs, tiek noteikts sods, ko saskaņā ar šo noteikumu
3.5.punktu piemēro LBS Valde šādā kārtībā un apjomā:
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10.4.1. Ls 5 000 – 25 000 apmērā;
10.4.2. Ja spēlētājs piedalījies kluba spēlē laikā, kad klubam bija jānodrošina spēlētāja piedalīšanās izlases
treniņos vai spēlēs, klubam attiecīgajā/-ās spēlēs var tikt piešķirts zaudējums 0:20 un turnīra tabulā 0
punkti, vai kluba diskvalifikācija no dalības čempionātā.
10.5. Ja spēlētājs pirmo reizi neierodas uz noteiktajiem izlases treniņiem vai spēlēm bez attaisnojoša
iemesla, viņam tiek noteikta diskvalifikācija uz 30 (trīsdesmit) dienām, sākot no dienas, kad notiek
pirmā spēle nacionālajā čempionātā pēc diskvalifikācijas noteikšanas vai kādā starptautiskā turnīrā,
kurā piedalās klubs, kura sastāvā spēlētājs tiek licencēts, pēc attiecīgā izlases treniņu posma, kurā
spēlētājs nav piedalījies.
10.6. Lēmumu par spēlētāja diskvalifikāciju saskaņā ar noteikumu 3.5.punktu pieņem LBS Valde.
10.7. Atkārtotas neierašanās gadījumā spēlētājs tiek diskvalificēts no pusgada līdz gadam, par ko lēmumu
saskaņā ar noteikumu 3.5.punktu pieņem LBS Valde.
10.8. Uz diskvalifikācijas laiku spēlētāja licences darbība tiek apturēta.
10.9. Soda sankcijas ir spēkā arī gadījumā un attiecas uz spēlētāju, ja spēlētājam pārkāpuma brīdī nav
noslēgts līgums ar kādu no klubiem, kas piedalās LR čempionātā. Tādā gadījumā diskvalifikācija
stājas spēkā ar brīdi, kad līgums ir noslēgts ar klubu un no kluba puses tiek pieprasīta licences
izsniegšana.
10.10. Jebkurš klubs, kas atbrīvo spēlētāju LBS nacionālās izlases spēlēm, treniņu vai atjaunošanās procesu
pasākumiem, nav tiesīgs pieprasīt no LBS jebkādu finansiālu kompensāciju.

11.
Klubu piedalīšanās FIBA un/vai BBL un/vai ULEB organizētās sacensībās
11.1. Spēlētājs, kura vārds ierakstīts galīgajā kluba spēlētāju pieteikumā FIBA un/vai BBL un/vai ULEB
organizētajām sacensībām, vienlaikus nedrīkst spēlēt cita kluba:
11.1.1. kas piedalās Eiropas klubu sacensībās;
11.1.2. kas piedalās jebkurā nacionālajā čempionātā;
11.2. Ja spēlētājs, kurš pieteikts FIBA un/vai BBL un/vai ULEB organizētajām sacensībām attiecībā kluba
sastāvā, veic pāreju uz citu klubu nacionālā čempionāta ietvaros, spēlētājam automātiski tiek anulēta
licence arī dalībai FIBA un/vai BBL un/vai ULEB organizētajās sacensībās attiecīgā kluba sastāvā.
11.3. Punkti 12.1. un 12.2. neattiecas uz spēlētāju pārejām starp ‘’mātes’’ klubu un farmklubu.

12.
Farmklubu noteikumi:
12.1. Farmklubs ir klubs, kura dibinātājs ir “mātes” klubs vai klubs, ar kuru “mātes” klubs noslēdzis līgumu
par sadarbību spēlētāju apmaiņai.
12.2. Farmklubs nevar būt vienā līgā ar ‘’mātes’’ klubu, izņemot LBL ar šādiem nosacījumiem:
12.2.1. BBL komandām farmklubs var būt LBL 1.posma laikā (no attiecīgā gada septembra līdz attiecīgā
gada decembrim).
12.2.2. Farmklubs var būt LBL 2.posmā, ja komandas nespēlē vienā divīzijā.
12.3. Vienam ‘’mātes’’ klubam drīkst būt tikai viens farmklubs.
12.4. Vienam farmklubam drīkst būt tikai viens „mātes” klubs.
12.5. Farmkluba reģistrācija:
12.5.1. ‘’Mātes’’ klubs piesaka farmklubu LBS ar iesniegumu, katru gadu sezonas sākumā līdz 2006.gada
25.septembrim, iesniedzot kopā ar spēlētāju pieteikumiem licenču saņemšanai;
12.5.2. Farmklubs tiek reģistrēts tikai tad, kad klubs ir apmaksājis rēķinu par farmkluba reģistrāciju
(‘’mātes’’ kluba ikgadējā iemaksa par farmkluba reģistrāciju):
12.5.2.1.
BBL
100,00 Ls
12.5.2.2.
LBL
80,00 Ls
12.5.2.3.
LSBL
50,00 Ls
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12.6. Spēlētāju pāreja:
12.6.1. Ja spēlētāju pāreja starp ‘’mātes’’ klubu un farmklubu ir noteikta LBS apstiprinātā LR čempionāta
sacensību nolikumā, attiecībās līgas ietvaros darbojas nolikumā noteiktie spēlētāju pārejas noteikumi;
12.6.2. Ja spēlētāju pāreja no ‘’mātes’’ kluba uz farmklubu nav noteikta LBS apstiprinātā LR čempionāta
sacensību nolikumā, stājas spēkā sekojoši noteikumi:
12.6.3. Pārejas starp ‘’mātes’’ klubu un farmklubu var veikt spēlētāji, kuri dzimuši 1986.gadā un jaunāki, un
ir pieteikti gan „mātes” klubā, gan farmklubā.
12.6.4. Kopumā ne vairāk kā 7 spēlētāji, kuri dzimuši 1986.gadā un jaunāki drīkst vienas sezonas laikā būt
pieteikti gan ‘’mātes’’ kluba, gan farmkluba sastāvā, aizvadot neierobežotu spēļu skaitu abās
komandās regulārās sezonas laikā. LR čempionāta nolikumos minētais spēlētāju skaita ierobežojums
pieteikumā attiecas arī uz augstākminētajiem spēlētājiem.
12.6.4.1.
‘’Mātes’’ kluba vai ‘’farmkluba’’ spēlētāju pieteikšana otrā komandā ir bez maksas.
Spēlētājam jākārto licence pēc maksas, kas apstiprināta līgā, kurā spēlē ‘’mātes’’ klubs. Abiem
klubiem jāiesniedz LBS oficiāla vēstule, kas apliecina, ka gan ‘’mātes’’ klubs, gan farmklubs piekrīt
spēlētāja iekļaušanai attiecīgās komandas sastāvā.
12.6.4.1.1. Ja spēlētājs sākotnēji pieteikts fārmklubā un vēlāk klubi vienojas par spēlētāja pieteikšanu arī
‘’mātes’’ klubā, ‘’mātes’’ klubam jāpiemaksā starpība starp spēlētāja licences cenu pieteikšanai
fārmklubā un ‘’mātes’’ klubā. Spēlētājs tiek iekļauts ‘’mātes’’ kluba sastāvā pēc tam, kad LBS
saņēmis apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju.
12.6.4.1.2. LR čempionātos, kuros tiek aizvadītas izslēgšanas turnīra spēles, vismaz 10 dienas pirms
izslēgšanas turnīra spēļu sākšanās, ‘’mātes’’ klubam un farmklubam jāinformē LBS par to, kurā
komandā spēlētāji, kas atrodas abu komandu pieteikumos, aizvadīs spēles. Izslēgšanas turnīru
spēlētāji, kas līdz šim bijuši abu komandu pieteikumos, drīkst aizvadīt tikai vienas komandas
sastāvā.

13.
Finansiālie noteikumi
13.1. Jebkuri noteikumi, kas pieņemti attiecībā uz LBS licencētu klubu ir spēkā ar dienu, kad pieņemts LBS
valdes lēmums, un minētais lēmums ir saistošs klubam ar tā ievietošanu Latvijas Basketbola
Savienības interneta mājas lapā (www.basket.lv) vai ar tā nosūtīšanu klubam.

14.
Strīdu atrisināšana un arbitrāžas sistēma
14.1. Neskarot spēlētāja un kluba tiesības risināt strīdu starp klubu un spēlētāju civilās tiesvedības kārtībā,
strīdi, kas rodas šo noteikumu sakarā, tiek risināti LBS Apelācijas komisijā, izņemot noteikumu
3.5.punktā minēto.
14.2. Visi radušies strīdi, kas saistīti ar šo noteikumu piemērošanu un interpretāciju, tiek izskatīti LBS
Apelācijas komisijā pēc ieinteresētās puses pieteikuma.
14.3. Puse, kura lūdz izskatīt jautājumu LBS Apelācijas komisijā iemaksā drošības naudu LBS 200,00 Ls
(divi simti latu) par jautājuma izskatīšanu. Jautājuma apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar
pārskaitījumu atgriezta pieteikuma iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.
14.4. LBS Apelācijas komisijas lēmums saskaņā ar LBS statūtu 4.27.5.punktu ir pārsūdzams Starptautiskajā
sporta arbitrāžas tiesā Lozannā, Šveicē.
14.5. LBS Apelācijas komisija pieteikumu izskata 72 stundu laikā no tā saņemšanas brīža, izņemot
gadījumu, ja vairāk kā 50 % no komisijas locekļiem neatrodas Latvijas Republikā.
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