LFF Nolikums

Par Latvijas jaunatnes futbola turnīru reģistrācijas kārtību

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1 LFF jaunatnes turnīru reģistrēšanas mērķis ir nodrošināt Latvijā rīkoto jaunatnes
futbola turnīru norisi augstā kvalitātes līmenī atbilstoši LFF metodiskajām
rekomendācijām un izveidot jaunatnes futbola turnīru reģistru.
1.2 Visiem jaunatnes turnīriem, kas notiek Latvijā, ir jābūt obligāti reģistrētiem LFF.
1.3 LFF mājaslapā tiek publicēts LFF reģistrēto turnīru saraksts ar rekomendāciju LFF
biedriem un biedru kandidātiem piedalīties šajos turnīros.
1.4 LFF pašvaldībām izsūta LFF reģistrēto turnīru sarakstu ar rekomendāciju atbalstīt
tikai šo turnīru sarīkošanu.

2. PRETENDENTI
2.1 Uz LFF jaunatnes turnīra reģistrēšanu var pretendēt LFF reģistrētie biedri, biedru
kandidāti un citas juridiskas personas,kas Latvijas teritorijā organizē futbola
pasākumus.

3. REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA
3.1 Klubiem un organizācijām, kas vēlas reģistrēt savus organizētos turnīrus,
jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta LFF.
3.2 Elektroniskā pieteikuma anketa jānosūta LFF līdz 2021. gada 22. jūnijam par
turnīriem, kas tiks organizēti 2021. gadā (Pielikums Nr.1).

4. REĢISTRA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
4.1 Pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par reģistrēšanu saskaņā ar šo nolikumu veic
LFF Futbola departaments.
4.2 Līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniedzējs tiek informēts par LFF Futbola
departamenta lēmumu.

5. ATSKAITES KĀRTĪBA
5.1 Organizācijām,kuru rīkotie turnīri ir reģistrēti LFF turnīru reģistrā, 2 nedēļu laikā
pēc turnīra beigām jāiesniedz sekojoša atskaite: 1.Turnīra rezultātu tabula (U-10
grupai un vecākiem). 2.Spēļu kalendārs. 3.Turnīra apraksts brīvā veidā. 4.Foto vai
video materiāls.

5.2 Atskaite jānosūta elektroniski uz e-pastu: vladislavs.pavlucenko@lff.lv

6. PRASĪBAS
6.1 Sporta bāzes
6.1.1 Turnīrs tiek aizvadīts tikai LFF apstiprinātā sporta bāzē atbilstoši spēles
noteikumiem un LFF metodiskajām rekomendācijām.
6.1.2 Komandām dalībniecēm jānodrošina ģērbtuves.
6.2 Inventārs
6.2.1 Organizatori nodrošina atbilstošas kvalitātes un izmēra bumbas.
6.2.2 Organizatori nodrošina divu krāsu vestes un orientierus nepieciešamības
gadijumā.

6.3 Tiesneši
6.3.1 Sacensības tiesā LFF licencēti tiesneši, kurus nozīmē LFF attiecīgā reģiona
tiesnešu koordinators.
6.4 Medicīniskā aprūpe
6.4.1 Organizatori visa turnīra laikā nodrošina sertificēta medpersonāla klātbūtni.
6.4.2 Turnīros, kuru kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 500 cilvēkus, organizatori
informē reģionālo medicīnas iestādi un pašvaldību par pasākuma norises laiku un
vietu,kā paredz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.
6.5 Drošība
6.5.1 Turnīra organizatori atbild par drošības pasākumiem turnīra laikā.
6.6 Metodiskās prasības
6.6.1 Pielikums Nr.2.
6.7 Mandātu komisija
6.7.1 Pirms turnīra sākuma obligāta ir dokumentu pārbaude, lai noteiktu spēlētāju
atbilstību nolikuma prasībām.
6.7.2 Mandātu komisijā obligāta ir turnīra direktora un galvenā tiesneša dalība.

6.7.3 Komandām dalībniecēm jāuzrāda visu komandas dalībnieku personu apliecinoši
dokumenti (pase vai identifikācijas karte) vai LFF spēlētāja licence.
6.8 Dokumentācija.
6.8.1 Turnīra Nolikums.
6.8.2 Komandas Pieteikums.
6.8.3 Spēles vai turnīra protokols vecumos, kuros ir turnīra tabulas.
6.8.4 Sporta bāzes iekšējo kārtības un drošības noteikumu ievērošanas veidlapa, kuru
ar saviem parakstiem apstiprina komandu treneri.
6.9 Informatīvā un vizuālā sadaļa.
6.9.1 Turnīram ir ieteicams logotips.
6.9.2 Turnīra laikā informācijas stends atrodas pieejamā un pārskatāmā vietā.
6.9.3 Turnīram ir audio apskaņošana ar operatīvu informācijas paziņošanu
mikrofonā.
6.9.4 Ieteicams turnīra laikā operatīvo informāciju ievietot kluba vai turnīra
mājaslapā.
6.9.5 Pēc turnīra tiek ievietota foto un/vai video atskaite, kā arī aprakstoši
informatīvā informācija interneta vietnēs.
6.10 Covid-19 protokols
6.10.1 Turnīrā jābūt atbildīgajai personai, kas pārbauda visu nepieciešamo
dokumentāciju saskaņā ar LR likumdošanu un LFF vadlīnijām epidemioloģiski drošai
videi.
6.10.2 Turnīrā katrai dalībnieku komandai jābūt savam protokolam ar dalībnieku
vārdu un uzvārdu, kā arī dzimšanas datiem.
6.10.3 Turnīra organizatoram jānodrošina apsargi vai palīgstrādnieki, kas seko līdzi
stadiona apmeklētāju skaitam, ieskaitot dalībniekus (skaits nedrīkst būt lielāks par LR
likumdošanā noteikto kārtību).
6.10.4 Turnīra organizatoram jānodrošina divas ieeju plūsmas – dalībnieki un
skatītāji.

