Meiteņu futbols atgriežas skolās - 2019
Drošības reglaments skolotājiem, dalībniekiem un skatītājiem
REGLAMENTA MĒŖKIS
•

Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi nodrošināt bērnu drošību, kā arī citu
“Meiteņu futbols atgriežas skolās - 2019” turnīra dalībnieku, skolotāju,
skatītāju drošību;

•

Šo noteikumu mērķis ir radīt apstākļus, kur visi “Meiteņu futbols atgriežas
skolās - 2019” dalībnieki apzinās savus pienākumus un atbildību pirms, pēc un
pasākuma laikā;

•

Spēles organizatoriem un komandām jāievēro visus reglamenta nosacījumus,
lai nodrošinātu drošību sporta zālēs turnīra laikā.

KĀRTĪBA UN DISCIPLĪNA
Lai “Meiteņu futbols atgriežas skolās - 2019” turnīru padarītu par bērniem
patīkamāku vidi, jāievēro sekojoši punkti:
o Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties alkoholisko dzērienu ietekmē;
o Aizliegts smēķēt pasākuma teritorijā;
o Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tienešu, turnīra
dalībnieku un organizatoru virzienā;
o Skatītājiem spēļu norises laikā jāatrodas tam paredzētās vietās vai
tribīnēs;
o Spēlētājiem, kuri attiecīgajā brīdī nepiedalās spēlē, nav atļauts
trenēties vai iesildīties uz laukuma vai tā tuvumā, ja tas traucē aizvadīt
spēli;
o Vecākiem nav tiesību vērsties pie turnīra galvenā tiesneša par
tiesāšanas kvalitāti.

SKATĪTĀJU ZONAS
•

Skatītāju zonai jābūt identificējamai;

•

Ja skatītājs atrodas tam neparedzētā vietā un traucē spēlētājām, turnīra
organizatoriem un tiesnesim ir tiesības apstādināt spēli.
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DROŠĪBA
•

Persona, kura atrodas iespējamo alkohola vai citu toksisko vielu ietekmē, un
kuras uzvedība nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi, var tikt izraidīta no
pasākuma teritorijas un nodota apsardzes vai policijas darbiniekiem;

•

Priekšmeti, kuri apdraud apkārtējos, var tikt konfiscēti uz noteiktu laiku un/vai
nodoti apsardzei vai policijai drošības apsvērumu dēļ;

•

Redzamu tehnikas, inventāra vai infrastruktūras bojājumu gadījumā
nekavējoties ziņot turnīra organizatoriem;
Turnīra organizatori neatbild par dalībnieku un skatītāju radītajām sekām, kas
ir ārpus turnīra norises teritorijas;
Pasākuma organizatori neatbild par traumām un negadījumiem, kas radušies
neapdomīgas rīcības rezultātā;
Katras komandas treneris ir atbildīgs par savas komandas dalībniekiem, viņu
veselību un dzīvību, kā arī par to uzvedību.

•
•
•

FOTO, VIDEO UN TEHNIKA
•
•
•
•

Pasākums tiek fotografēts un filmēts;
Foto un video personālam ir tiesības atrasties pie laukuma;
Aizliegts patvaļīgi aiztikt jebkādu pasākuma aparatūru un tehniku;
Pasākuma laikā tiek atskaņota mūzika. Skatītājiem un dalībniekiem nav tiesību
patvaļīgi ietekmēt tās darbību. Jebkuros jautājumos meklēt pasākuma organizatorus.

RŪPĒSIMIES, LAI ŠIS TURNĪRS KĻŪTU PAR NEAIZMIRSTAMU UN POZITĪVU PIEREDZI
JAUNAJĀM FUTBOLISTĒM!
RESPEKTĒSIM JAUNĀS FUTBOLISTES!
SKOLU PĀRSTĀVJU / ATBILDĪGO PARAKSTI PAR AUGSTĀKMINĒTO NOTEIKUMU
IEVĒROŠANU UN POZITĪVAS ATTIEKSMES IZRĀDĪŠANU.

paraksts

paraksta atšifrējums
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