Apstiprināts 17.09.2021
Račf Rīcības komiteja
Rīgas 22. atklātais čempionāts florbolā vīriešiem

NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi.
1. Popularizēt florbolu Rīgā un tuvākajos novados.
2. Veicināt Rīgas pilsētas un tuvāko novadu florbola komandu, spēlētāju un jauno tiesnešu iekļaušanos valsts
florbola attīstības apritē.
3. Noskaidrot Rīgas pilsētas un tuvāko novadu 2022.gada labākās florbola komandas un spēlētājus.
Dalībnieki un pieteikumi.
4. Račf var piedalīties Rīgas pilsētas un citu novadu komandas, ar nosacījumu, ka mājas spēļu zālei jābūt Rīgā
vai tuvākajā novadā.
5. Līdz 26.09.2021. elektroniski jāiesūta pieteikuma veidlapa uz e-pasta adresi: jurijsfedulovs@inbox.lv
6. Par pieteiktu spēlētājs tiek uzskatīts ir tikai tad, kad ir redzams interneta vietnē www.floorball.lv, pie
attiecīgās komandas sastāva. Izņēmums ar Račf Rīcības komitejas atļauju.
7. Čempionātam var pieteikt 27 spēlētājus un 3 pārstāvjus līdz 2021. gada 31. janvārim. Atsaukt pieteiktos
spēlētājus un pārstāvjus nav iespējams. Sezonas laikā mainīt spēlētāju numurus nav iespējams.
8. Komandai jābūt vienotas krāsas formas tērpiem ar numuriem uz krekliem priekšā un aizmugurē.
9. Čempionātam pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Pāreja no komandas uz komandu sezonas
laikā nav paredzēta.
10. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri regulārajā sezonā piedalījušies vismaz 5 spēlēs. Pēc
katras spēles pirmās trešdaļas tiesneši ir atbildīgi par komandu spēlētāju sastāva atkātotu pārbaudi salīdzinot
ar protokolu.
11. Čempionātā nedrīkst piedalīties LFS virslīgas komandas un spēlētāji, kā arī tie, kuri ir bijuši pieteikti LFS
virslīgā 2021/.22.g.sezonā.
12. Čempionātā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 2006.gadā un vecāki.
13. Spēlētāju vecāki vai likumiskie pārstāvji uzņemas pilnu atbildību par sekām, par savu nepilngadīgo bērnu
piesakot kādā no čempionāta komandām.
14. Spēlētāji un komandu pārstāvji ir personiski atbildīgi par savu veselības stāvokli un ir iepazinušies ar Račf
nolikumu un apņemas to ievērot.
15. Komanda ir atbildīga par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saviem spēlētājiem.
16. Par spēlētāju apdrošināšanu atbild katras komandas vadība.
Vadība.
17. Rīgas 22. atklāto čempionātu florbolā organizē biedrība florbola klubs ''Saulkalne'' sadarbībā ar Latvijas
Florbola savienību un tiešā vadība uzticēta Rīgas atklātā čempionāta florbolā (turpmāk tekstā Račf) Rīcības
komitejai.
18. Par spēļu norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis, kuru apstiprina Račf Rīcības komiteja.
1

19. Par katras spēles norisi atbild turnīra galvenā tiesneša noteiktie laukuma tiesneši no Rīcības komitejas
apstiprinātā tiesnešu saraksta.
20. Par strīdu un incidentu gadījumiem Račf sezonā lemj Račf Rīcības komiteja.
21. Ir iespējami nolikuma papildinājumi ar Račf Rīcības komitejas lēmumu.
Norise.
22. Rīgas 22. atklātais čempionāts florbolā notiek no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam atbilstoši
izveidotajam spēļu kalendāram.
23. Spēļu kalendārs un rezultāti un statistika tiek publicēti mājas lapā: www.floorball.lv., www.racf.lv.
24. Sporta zālēm jāatbilst spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem
un prasībām. Izņēmumi par zāles izmēriem un izmantojamo inventāru pieļaujama tikai ar Rīcības komitejas
atļauju.
25. Pirms spēles sākuma spēles tiesneši pieņem lēmumu par attiecīgās sporta bāzes spēles laukuma tehnisko
stāvokli. Mājinieku komanda ir atbildīga par nepilnību novēršanu, ja tādas ir konstatētas.
26. Račf Rīcības komiteja lemj par mājas spēļu zāles vietas atbilstību dalībai Račf, ja tā ir ārpus Rīgas pilsētas.
27. Rīgas 22. atklātais čempionāts florbolā notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar „netīro” spēles
laiku (3x20 min. ar 5 min. pārtraukumiem starp trešdaļām), pirmās un otrās trešdaļas pēdējā viena minūte un
trešās trešdaļas pēdējās trīs minūtes - „tīrais laiks.” Komandas nemainās ar laukuma pusēm pēc 1. un 2.
trešdaļas.
28. Ja spēles pamatlaikā rezultāts ir neizšķirts, tiek spēlēts 5 minūšu pagarinājums 3 pret 3. Ja komanda saņem
noraidījumu, tad laukumā nāk vēl viens pretinieku komandas spēlētājs uz noraidīto laiku. Ja rezultāts ir
neizšķirts, tiek izpildīti 5 pēcspēles metieni. Ja uzvarētājs netiek noteikts, komandas turpina metienu izpildi
līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.
29. Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma komandu pārstāvjiem jānosauc/jāiesniedz sekretariātam
spēlētāju saraksts , dalībai spēlē. Komandas pārstāvim pirms spēles jāpārliecinās vai visi spēlei pieteiktie
spēlētāji ir ierakstīti spēles protokolā un jāparaksta spēles protokols attiecīgajā sadaļā. Spēlei no katras
komandas var pieteikt ne vairāk, kā 20 laukuma spēlētājus un 3 komandas pārstāvjus.
30. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 5 punktus. Par uzvaru pagarinājumā saņem 4 punktus. Par
uzvaru pēcspēles metienos 3 punktus. Par zaudējumu pagarinājumā komanda saņem 1 punktu. Par zaudējumu
pēcspēles metienos 2 punktus. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu.
31. Spēļu pārcelšana ir iespējama ne vēlāk kā 48 stundas, pirms pārceļamās spēles, saskaņojot ar pretinieku
komandas vadību un paziņojot Račf Rīcības komitejai - Jurijs Fedulovs, mob.t. +371 29135863,
jurijsfedulovs@inbox.lv par datumu, vietu un laiku, kad tiks izspēlēta pārceltā spēle. Drīkst pārcelt ne vairāk
kā vienu spēli sezonas laikā.
32. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
- pēc labākās vārtu starpības visās čempionāta spēlēs,
- pēc lielākā gūto vārtu skaita visās čempionāta spēlēs,
- pēc mazākās soda laiku summas.
33. Račf izspēles kārtība tiks papildināta ar nolikuma pielikumu pēc komandu pieteikšanās.
34. Izspēles varianti:
a) apļa turnīrs, izslēgšanas spēles, fināli (līdz 11.komandām);
b) apļa turnīrs, pēc vietām kopvērtējuma tabulā dalās divās divīzijas (2019./20.g.sezona), katra divīzija spēlē
savu apļa turnīru, izslēgšanas spēles, pusfināls, fināls. (12 un vairāk komandas);
c) cits variants.
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35. Visas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs.
36. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāju nosaka līdz 2 uzvarām.
37. Pirmā spēle tiek aizvadīta tabulā zemāk stāvošas komandas mājas laukumā. Otrā un ja ir vajadzīga trešā,
augstāk stāvošas komandas laukumā.
38. Par 1.un 3. vietu tiek aizvadīta viena spēle, Račf organizatoru noteiktajā laukumā, vienojoties ar finālspēles
komandām.
39. Mājinieku komanda nodrošina sporta zāles laukumu vismaz 15 minūtes pirms spēles sākuma, spēles
sekretāru, kurš aizpilda iepriekš sagatavotu spēles protokolu ar komandu sastāviem, spēles laika tiesnesi,
medicīnas darbinieku vai personu, kurš ir tiesīgs sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī atbild
par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē, kā arī 30 min. pirms spēles sākuma nodrošina ģērbtuves
komandām un tiesnešiem.
40. Spēles notiek darba dienu vakaros ar sākumu ne ātrāk kā pulksten 19:15 un ne vēlāk kā pulksten 21.40 ar
nosacījumu, ja spēle ir Rīgā. Ja spēle ir ārpus Rīgas, tad sākums ne ātrāk kā pulksten 20:00 un ne vēlāk, kā
pulksten 21.15.
41. Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru
norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
42. Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas
veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības
pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno
aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes
gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.
Finanses.
43. Dalības maksa, ja mājas spēļu zāle ir Rīgā - 500,- eiro,-. Ārpus Rīgas - 600,- eiro.
44. Maksa par tiesnešiem mājas spēlē - 40,- eiro.
45. Ar turnīra rīkošanu saistītos izdevumus sedz:
- Račf Rīcības komiteja: administratīvie un organizatoriskie izdevumi, apbalvojumi, finālspēle un transporta
izdevumi tiesnešiem, ja spēle ir ārpus Rīgas.
- viesu komanda: transporta izdevumi.
- mājinieku komanda: veic tiesnešu pakalpojumu apmaksu, nodrošina sekretariātu, balvas spēles labākajiem
spēlētājiem, spēles laika tiesnesi un medicīnas darbinieku, atbilstošu spēles laukumu un nodrošina sabiedrisko
kārtību spēles laikā.
Pārkāpumi un sodi.
46. Jautājumus par disciplināro un spēles sodu piemērošanu lemj Rīcības komiteja.
47. Ja spēlē piedalās spēlētājs, kurš nav pieteikts komandas sastāvā www.floorball.lv, tad komanda tiek izslēgta
no turpmākās dalības Račf.
48. Par neierašanos uz spēli, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un piemērota soda nauda 200,eiro , kura sazinoties ar Rīcības komiteju - mob.t. +371 29135863, ir jābūt nomaksātai līdz nākošajai spēlei. Ja
soda nauda netiek nomaksāta, nākošajā spēlē komanda saņem tehnisko zaudējumu 0:5. Par komandas
turpmāko dalību Račf, lemj Rīcības komiteja.
49. Ja nav izspēlēts līdz 50% no čempionāta spēļu skaita, tad diskvalificētās komandas spēļu rezultāti tiek anulēti.
50. Par rupju un nesportisku Račf turnīra spēlētāju un pārstāvju rīcību spēlēs un ārpus spēlēm, kā arī sociālajos
tīklos, sezonā un starp sezonā, lemj un piemēro soda sankcijas Račf Rīcības komiteja.
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51. Visos komandas Račf turnīra diskvalificēšanas gadījumos dalības maksa un maksa par tiesnešiem netiek
atmaksāta.
Apbalvošana.
52. Rīgas 22. atklātā čempionāta florbolā 1. – 3. vietu ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem un medaļām.
53. Turnīra 1. vietas ieguvēju komanda saņem 300,- eiro dāvanu karti.( A-divīzijā).
54. Turnīra simbolisko izlasi apbalvo ar piemiņas balvām.
Citi.
55. Atsauksmes un ierosinājumi par visu notiekošo Račf, sūtīt Jurijam Fedulovam uz e-pastu:
jurijsfedulovs@inbox.lv mob.t. 29135863
56. Rīcības komitejas rekvizīti:
Biedrība FLORBOLA KLUBS SAULKALNE .
Reģ. Nr. 40008114457.
Konts: LV58HABA0551016623221
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APSTIPRINĀTS
2021. gada 16.novembrī
Račf Rīcības komiteja

Drošības protokols R gas 22. atkl tajam empion tam florbol v rie iem

Saskaņā ar LR MK Rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likumu”, Rīgas atklātā čempionāta florbolā (Račf) Rīcības komiteja apstiprina Drošības protokolu, kas jāievēro
visām komandām, organizatoriem, tiesnešiem un dalībniekiem no šī Drošības protokola apstiprināšanas dienas līdz tā atcelšanai.
1.Račf turnīrs ir Latvijas Florbola savienības saskaņotās un sacensību kalendārā iekļautās sacensības. Tiek aizvadītas
epidemioloģiski drošā vidē - sacensībās/treniņos piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
2. Par katra konkrētā sporta pasākuma/treniņu norises atbilstību attiecīgajam Drošības protokolam ir pienākums rūpēties
pasākuma organizatoram, par kuru uzskatāms pasākumu/treniņu organizējošā komanda, kura uzņem/rīko attiecīgo sporta
pasākumu/treniņu. Tiesiski par atbildīgo personu uzskatāma tā juridiskā persona, kura ir reģistrējusi/pieteikusi attiecīgo komandu
Račf sacensībām. Šīs juridiskās personas ietvaros nepieciešams deleģēt vismaz vienu Atbildīgo fizisko personu komandas iekšējo
Covid-19 nosacījumu, saskaņā ar vietējās pašvaldības un sporta halles kārtības noteikumiem un šī Drošības protokola ievērošanas
pārraudzībai. Šīs Atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un E-pastu katram klubam (t.i., arī spēļu dalībniekam un
pasākumu organizatoram) jāpaziņo Račf līdz 2021.gada 17.novembrim.
3. Atbildīgā persona atbild par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, un informē sportistus, sporta darbiniekus,
nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, sabiedriskās
kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sporta pasākuma un treniņu norises vietā no brīža, kad pasākuma/treniņu dalībnieki
ierodas pasākuma/treniņu norises vietā, līdz visi pasākuma/treniņu dalībnieki ir atstājuši pasākuma/treniņu norises vietu.
4. Komandas pārstāvim, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms spēles sākuma, kopā ar pieteikumu spēlei, jāiesniedz spēles sekretariātā
attiec gi aizpild ta un parakst ta Apliecin juma veidlapa saska ar ī Drošības protokola Pielikumu Nr. 1.
5. Spēles apkalpojošajam personālam (tiesneši, sekretariāts, darbinieki u.c.) ne vēlāk kā 60 minūtes pirms spēles sākuma
Atbildīgajai personai jāiesniedz attiec gi aizpild ta un parakst ta Apliecin juma veidlapa saska ar ī Drošības protokola
Pielikumu Nr. 2 un jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (sertifikāta QR kodu skenē ar
aplikāciju ”Covid19Verify”).
6. Spēļu norise notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:
6.1. Pirms/pēc spēles komandu spēlētāji, tiesneši un personāls nesarokojas/neapskaujas.
6.2. Spēles laikā starp periodiem nenotiek komandu mainīšanās laukuma pusēm.
6.3. Rekomendējam neizmantot ģērbtuves un koplietošanas dušas, ja tas ir iespējams. Ģērbtuvju izmantošanas gadījumā vienai
komandai piešķirt 2 - 3 ģērbtuves, lai minimizētu vienā ģērbtuvē esošo personu skaitu.
6.4. Rekomendējam neizmantot ģērbtuves spēļu pārtraukumos, ja tas nav iespējams, tad minimizēt ģērbtuvju lietošanas laiku un
intensitāti.
6.5. Iespēju robežās pagarināt laukuma malā komandas maiņas zonu uz laukuma gala pusi, tādējādi nodrošinot iespēju uz
rezervistu soliņa esošajām personām sēdēt plašākā telpā, neaizņemot blakus sēdvietas.
6.6. Minimizēt komandu maiņas zonā esošo licencēto dalībnieku skaitu. Rekomendējam licencētajiem dalībniekiem, kuri tieši nav
iesaistīti spēles procesā, atrasties tribīnēs.
6.7. Iespēju robežās sekretariāta un sodīto spēlētāju solus izvietot komandu maiņas zonām pretējā pusē.
6.8. Pēc vārtu guvuma, komandu maiņas zonā esošajiem spēlētājiem aizliegts doties spēles laukumā vārtu guvuma svinēšanas
nolūkā.
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6.9. Aprīkojumam, ērtībām un kondīcijai/stāvoklim abās komandu maiņas zonās ir jābūt vienādā līmenī un kvalitātē, lai vienai no
komandām neradītu priekšrocības, visā spēles laikā izmantojot vienu laukuma pusi.
6.10. Gadījumā, ja spēles laukuma vai komandu maiņas zonas kondīcija/stāvoklis ir izteikti sliktāks nekā otrā pusē, mājinieku
komandai ir pienākums izmantot sliktāko pusi.
6.11. Spēles tiesnešiem ir tiesības izvērtēt laukuma un komandu maiņas zonas kondīciju/stāvokli un pirms spēles pieņemt lēmumu
par mājinieku komandai piešķiramo pusi.
6.12. Abu komandu spēlētāju ģērbtuvēs un tiesnešu ģērbtuvē jāveic pilnīga tīrīšana un dezinficēšana tieši pirms un tieši pēc spēles,
īpaši akcentējot to virsmu tīrīšanu, kuras skar vairāki cilvēki, piemēram – WC telpa, durvju un logu rokturi, kāpņu margas,
gaismas slēdži. Tīrīšanā jāizmanto atbilstoši sanitāri – dezinficējoši līdzekļi.
6.13. Ja vienā norises vietā notiek vairākas spēles pēc kārtas, katras spēles katrai dalībkomandai paredzama atsevišķas ģērbtuves
vai piemērotas telpas, kuras pilda ģērbtuves funkciju. Ja šādas atsevišķas ģērbtuvju telpas tehniski nav iespējams nodrošināt,
jāparedz attiecīgs laika periods starp spēlēm, lai varētu veikt attiecīgo ģērbtuvju vai pielāgoto telpu pilnīgu tīrīšanu un
dezinfekciju, pirms ģērbtuves vai telpas aizņem nākamās/kārtējās spēles dalībkomanda.
6.14. Spēļu nodrošināšanā nedrīkst iesaitīties personas, kuras nav sasniegušas 12 gadu vecumu.
6.15. Pie ieejas sporta zālē, katras komandas maiņas zonā, kā arī uz spēles sekretariāta galda, jābūt izvietotam bez maksas
pieejamam roku un inventāra dezinfekcijas līdzeklim.
6.16. Spēles/sacensības, netiek organizētas laika posmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00.
7. Spēles ar apmeklētājiem notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:
7.1. Drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
7.2. Bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta spēles var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam pilngadīgas personas pavadībā, kurai
ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
7.3. Bērni, kas neatbilst vakcinētas vai pārslimošanas statusam un kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, spēles var apmeklēt,
pilngadīgas personas pavadībā, kurai ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, uzrādot Covid-19
testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības
procesa ietvaros.
7.4. Pasākuma rīkotājam jānodrošina atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar bērniem.
7.5. Tiek veikta sadarbspējīgo Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, izmantojot aplikāciju ”
Covid19Verify”.
7.6. Tiek lietotas sejas maskas (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam).
7.7. Pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāju.
7.8. Apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.
7.9. Skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu.
7.10. Blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas. Starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām tiek nodrošināta ne
mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera, sēdvietas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus.
7.11. Apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas.
7.12. Pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru
distances ievērošanu ārpus sēdvietām.
7.13. Pasākuma rīkotājs nodrošina apmeklētāju reģistrāciju. Personalizācija/reģistrācija ietver šādu informāciju par apmeklētāju:
vārds (vārdi), uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu mēnesi un nodod
SPKC pēc tā pieprasījuma.
7.14. Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes
apmeklējumam.
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8. Treniņi iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:
8.1. Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa norises telpas platības.
8.2. Grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
8.3. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņu norises telpas platība un vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa
norises telpas platības, dažādu treniņgrupu plūsmas nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība,
vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs.
8.4. Treniņu vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju.
8.5. Piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %.
8.6. Treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.
8.7. Treniņi netiek organizēti laika posmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00.
9. Vispārējie nosacījumi:
9.1. Rekomendējam īpašu uzmanību pievērst regulārai roku mazgāšanai, pastāvīgai distances ievērošanai, roku dezinfekcijas
līdzekļa regulārai lietošanai, drūzmēšanās minimizēšanai.
9.2. Regulāri rūpēties, lai tiktu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes, vai atbilstoša
ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm.
9.3. Rekomendējam spēļu dalībniekiem izvairīties no sabiedriskā transporta lietošanas.
9.4. Rekomendējam lietot tikai medicīniskās sejas maskas vai FFP2 respiratora tipa sejas maskas bez vārsta (turmāk - sejas
maskas).
9.5. Visām personām, kuras piedalās komandas treniņprocesā/spēlēs un nav sasiegušas 18 gadu vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku
vai likumiskā pārstāvja atļaujai attiecībā uz šo pienākumu veikšanu, kas iesniedzama komandas likumiskajam pārstāvim.
9.6. Pie ieejas spēles norises telpās redzamā vietā jābūt izvietotam rakstiskam paziņojumam par nepieciešamību ievērot attiecīgo
distanci, paziņojumam par maksimāli pieļaujamo pasākuma norises dalībnieku skaitu, paziņojumam par atbildīgo personu, tās
kontaktiem, kā arī paziņojumam par pienākumu dalībniekiem ņemt vērā pārējos spēkā esošos likumiskos ierobežojumus.
9.7. Visām personām, kuras ir iesaistītas spēļu organizēšanā un nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku vai
likumiskā pārstāvja atļaujai attiecībā uz pienākumu veikšanu, kas iesniedzama komandas likumiskajam pārstāvim.
9.8. Spēles norises vietas publiskās telpas ir jāuzkopj spēles dienā, jāveic to pilnīga tīrīšana un dezinficēšana, īpaši akcentējot to
virsmu tīrīšanu un dezinficēšanu, kuras skar vairāki cilvēki, piemēram – WC telpas, durvju un logu rokturi, kāpņu margas,
gaismas slēdži. Tīrīšanā jāizmanto atbilstoši sanitāri – dezinficējoši līdzekļi.
9.9. Račf iesaka rūpīgi veikt gan komandas licencēto dalībnieku, gan spēles organizēšanā iesaitīto personu, kuri iesaistīti spēļu/
treniņu organizēšanā paškontroli, lai minimizētu saslimšanas riskus un nepieciešamības gadījumā nekavējoties veikt Covid-19
testēšanu.
9.10. Račf dalībkomandas atbildīgā persona nekavējoties informē Račf Rīcības komiteju, ja kādai/ām personai/ām starp
licencētajiem dalībniekiem fiksēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts, nosūtot E-pastu uz: jurijsfedulovs@inbox.lv
9.11. Komandas licencētajiem dalībniekiem, kuri saņēmuši pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, bijuši kontaktpersonas ar Covid-19
saslimušo vai pārādījušies saslimšanas simptomi, jārīkojas pēc ārstējošā ārsta un/vai SPKC norādījumiem.
10. Par jebkura šī Drošības protokola punkta neievērošanu Račf Rīcības komiteja ir tiesības piemērot sodu no EUR 50,- līdz EUR
1500,- apmērā un atkārtota vai būtiska pārkāpuma gadījumā lemt par komandas diskvalifikāciju no Račf turnīra.
11. Šī Drošības protokola ievērošanu nodrošināt Račf Rīcības komitejai.
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Pielikums Nr. 1
2021.gada 16.novembra
Drošības protokolam R gas 22. atkl tajam empion tam florbol v rie iem

Račf Rīcības komitejai
APLIECINĀJUMS
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19.
Es, ___________________________________________________________ ,
(vārds, uzvārds)

personas kods: ___________________________________________________ ,
(personas kods)

florbola komandas _______________________________________________ ,
(komandas nosaukums, līga)

(turpmāk tekstā – Komanda) Atbildīgais pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis spēlei pieteiktās personas ar

Drošības protokolu R gas 22. atkl tajam empion tam florbol v rie iem
un sekojošiem punktiem:

57. Komandas dalībniekam nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka
pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
58. Komandas dalībniekiem nav akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
Apliecinājuma pielikumā Komandas dalībnieki, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus, ja kādam Komandas dalībniekam tiks laboratoriski
konstatēts SARS-CoV-2 vīruss.
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.

________________________________________
(vieta, datums)

________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________
(tel.nr., e-pasts)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot un mazināt saslimšanu ar Covid-19 R gas 22.
atkl tajā empion tā florbol v rie iem
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ī

ā
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Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar Drošības protokolu R gas 22. atkl tajam empion tam
florbol v rie iem un augstākminētajiem punktiem.

Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas da

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Veidlapu lūdzam aizpildīt un iesniegt spēles sekretariātā ne vēlāk kā 45 minūtes pirms spēles sākuma.
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Račf Rīcības komitejai

APLIECINĀJUMS

Es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods: ___________________________________________________,
(personas kods)

florbola spēles ___________________________________________________ ,
(komandu nosaukums, datums, līga)

TIESNESIS, SPĒĻU ORGANIAZATORS,
(vajadzīgo pasvītrot)

CITS: _____________________________________________________________ ,
(amata nosaukums)

APLIECINU, KA:
1. Man nav pienākums ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu
laikā bijis tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu.
2. Man nav akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi).
3. Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par veselības stāvokļa akūtām izmaiņām pasākuma
laikā.
4. Man ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
5. Esmu iepazinies un apņemos ievērot 2021.gada 16.novembra Drošības protokolu R gas 22. atkl tajam
empion tam florbol v rie iem.
6. Esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie atbildības Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

________________________________________
(tel.nr., e-pasts)

________________________________________
(paraksts)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot un mazināt saslimšanu ar Covid-19 R gas 22.
atkl tajā empion tā florbol v rie iem.
Veidlapu lūdzam aizpildīt un iesniegt spēles sekretariātā ne vēlāk kā 60 minūtes pirms spēles sākuma.
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ā

č
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Pielikums Nr. 2
2021.gada 16.novembra
Drošības protokolam R gas 22. atkl tajam empion tam florbol v rie iem

