FS LEEVON IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Futbola skola LEEVON, reģ.Nr.50008216431, iekšējie kārtības noteikumi. Noteikumos ietvertās
definīcijas:
SKOLA – biedrība Futbola skola LEEVON, kas darbojas atbilstoši statūtiem, pamatojoties uz valdes
lēmumiem, Veicināt bērnu veselīgu fizisko attīstību; Popularizēt aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu
vidū; Popularizēt futbolu Latvijā; Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
SPORTISTS – bērns vecumā no 3 gadiem, kas piedalās SKOLAS organizētajā treniņu procesā,
sacensībās, kura dalībai ir nepieciešama atļauja no vecākiem vai aizbildņa.
ĢIMENE – personas (vecāki, aizbildņi), kas ir tiesīgi pārstāvēt SPORTISTU.
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Noteikumi nosaka un regulē SKOLAS, BIEDRU, SKOLAS AMATPERSONU, DARBINIEKU un
SPORTISTA/ĢIMENES attiecības, savstarpējos pienākumus un atbildību.
Noteikumu mērķis, lai iespējami labāk tiktu organizēta SKOLAS darbība, veicināta tās attīstība, lai
SKOLA būtu pārstāvēta turnīros un sacensībās, lai sasniegtu iespējami labāko sportisko un cilvēcisko
rezultātu.
2. SKOLAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
SKOLA organizē savu darbu atbilstoši tās darbības mērķiem un pamatprincipiem.
SKOLA nodrošina treniņu norisi pēc sastādītā grafika, pieļaujot izmaiņas (paziņojot iepriekš) no
SKOLAS neatkarīgu apstākļu dēļ.
SKOLA nodrošina SPORTISTA pieteikšanu sacensībās un formalitāšu veikšanu.
SKOLA nodrošina SPORTISTA veselības pārbaudi reizi gadā.
SKOLAS amatpersonas, komandas amatpersonas, darbinieki ar savu rīcību demonstrē labu piemēru
spēlētājiem, izslēdzot no savas valodas necenzētus vārdus un izrāda negatīvu nostāju pret alkohola,
cigarešu vai aizliegtu preparātu lietošanu.
SKOLA apzinās izglītības nozīmi un veicina spēlētāju izglītošanos.
SKOLAI ir tiesības atteikt uzņemt jaunus dalībniekus, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.
SKOLAI ir tiesības vienpusēji lemt par SPORTISTA nepielaišanu SKOLAS treniņu procesam,
sacensībām komandas sastāvā, par to informējot ĢIMENI.
3. SPORTISTA un ĢIMENES PIENĀKUMI
SPORTISTS apņemas piedalīties visos treniņos, SKOLAS organizētajās sporta nometnēs un
pasākumos, izņemot veselības problēmu gadījumā.
SPORTISTA pienākums vismaz reizi gadā iziet SKOLAS noteikto veselības pārbaudi un iesniegt
trenerim attiecīgo ārsta slēdziena kopiju par SPORTISTA veselības stāvokli un atļauju nodarboties ar
sportu.
Lai piedalītos SKOLAS organizētajā treniņu procesā un sacensībās, kā arī citos SKOLAS sporta
pasākumos, SPORTISTAM ir nepieciešams veikt SPORTISTA nelaimes gadījumu (veselības)
apdrošināšu sporta aktivitātēm. Vecāki vai aizbildņi ir pilnībā atbildīgi par apdrošināšanas polises
noteikumu ievērošanu.
SPORTISTS apņemas startēt SACENSĪBĀS pēc labākās sirdsapziņas un uzrādīt iespējami labāko
sportisko rezultātu.
SPORTISTS apņemas startēt SKOLAS pieteiktajās un organizētajās sacensībās.
Sacensību un treniņu laikā pildīt SKOLAS treneru un pārstāvju norādījumus.
Bez SKOLAS atļaujas neslēgt nekādus reklāmas, sponsoru vai cita rakstura un mērķa līgumus, kas var
ietekmēt sadarbību ar SKOLU un šo noteikumu ievērošanu.
Neizteikties negatīvi publiskā veidā par treneru darbu, komandas sastāvu, atlases kārtību, sponsoriem,
SKOLAS vai tās pārstāvju un institūciju, kas saistīts ar dalību sacensībās, darbu.
Neveikt nekādu darbību un nesniegt nekādus paziņojumus, kas varētu kaitēt komandas dalībnieku,
SKOLAS un tās biedru reputācijai.
Treniņu un sacensību laikā un vietās valkāt izsniegto formas tērpu vai daļu no tērpa, kas atpazīstami
apliecina piederību KOMANDAI un SKOLAI.
Saudzīgi izturēties pret SKOLAS inventāru, kā arī komandas biedru un pārējo dalībnieku personīgajām
mantām. Uzturēt tīru un kārtīgu SKOLAS sporta bāzi un laukumu.

ĢIMENEI būt atbildīgai par SPORTISTA savlaicīgu ierašanos uz treniņiem un spēlēm. Jāpieliek visas
pūles, lai tiktu apmeklētas visas sacensību un treniņu nodarbības. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams to
izdarīt, tad savlaicīgi par to jāinformē attiecīgās komandas treneri.
Jāsaglabā augsta uzvedības kultūra un jāuzvedas tā, lai tiktu nostiprināts augsts komandas gars.
Vienmēr un visur SPORTISTAM jāsaglabā nevainojams ārējais izskats, piem., komandas formai vai
ikdienas apģērbam jābūt tīram un akurātam.
Koleģiāli jāsadarbojas ar komandas biedriem, pretiniekiem, sacensību amatpersonām un jāpilda
SACENSĪBU organizatoru izstrādātie reglamenti.
Nedrīkst lietot necenzētus vārdus vai rupju fizisku spēku pret spēles amatpersonām, skatītājiem vai otru
spēlētāju.
Nedrīkst lietot alkoholu, aizliegtās vielas, smēķēt vai iesaistīties kādās citās darbībās, kas var kaitēt
KOMANDAS godam.
ĢIMENEI ir pienākums samaksāt skolas dalības maksu, maksu par formas tērpiem un sacensību
dalības maksu (ja nepieciešama maksa) saskaņā ar SKOLAS valdes pieņemtajiem lēmumiem.
Ja SPORTISTS vai ĢIMENE pārkāpj vai nepilda kādu no 3. punktā minētajiem pienākumiem, tad
SKOLA ir tiesīga:

•
•
•

atskaitīt SPORTISTU no SKOLAS;
piemērot kādu no disciplinārajiem sodiem – brīdinājums, nosacīta diskvalifikācija vai
diskvalifikācija;
nepielaist SPORTISTU treniņu nodarbībām un liegt piedalīšanos sacensībās komandas
sastāvā.

SPORTISTAM jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, ko SKOLA izstrādājuši. SKOLA neatbild par sekām,
ja SPORTISTS nav sekojis iepriekšminētajiem noteikumiem. Vecāki vai aizbildņi uzņemas visu atbildību
par sekām, ja SPORTISTA uzvedība treniņu, sacensību un sporta nometņu laikā bijusi nepieņemama
un nekontrolējama.
Sūdzību, neskaidrību gadījumā SPORTISTAM vai ĢIMENEI ir tiesības vērsties pie trenera vai SKOLAS
vadības ar lūgumu rast risinājumu minētajām domstarpībām.

4. SKOLAS TRENERI
Atbilstoši SKOLAS izvirzītajiem mērķiem, SKOLA organizē un nodrošina SKOLAS komandas ar futbola
treneriem. Treneri saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un SKOLAS iekšējās kārtības noteikumiem
organizē un vada attiecīgo vecuma grupu (komandu) treniņu procesu un dalību sacensībās.
Atbilstoši SKOLAS iespējām, katras vecuma grupas treniņu procesu vada divi treneri, no kuriem,
saskaņā ar treneru savstarpēju vienošanos, viens ir vecākais treneris, otrs ir palīgs.
Treneri izstrādā savas vecuma grupas (komandas) treniņu, sacensību, sporta nometņu plānu vismaz
trīs mēnešu uz priekšu, par ko tiek informēti SPORTISTI un ĢIMENE. Par izmaiņām sagatavotajā plānā
pienākums informēt komandas dalībniekus ne vēlāk kā 5 (pieca
s) dienas iepriekš. Informācijas apmaiņu starp treneri un SPORTISTU, ĢIMENI organizē treneris.
Trenerim ir tiesības nepielaist un liegt (izraidīt) SPORTISTAM piedalīšanos treniņu nodarbībās un
sacensībās komandas sastāvā, ja SPORTISTS neievēro šo noteikumu prasības. Par katru šādu
gadījumu informēt ĢIMENI.

5. SPORTA DIREKTORS
SKOLAS sporta direktors ir algota amatpersona, kura savus darba pienākumus veic atbilstoši darba
līgumam, amata aprakstam un SKOLAS iekšējās kārtības noteikumiem.

6. ATBILDĪBA
ĢIMENE atbild par visiem SKOLAI, tās darbiniekiem, komandas biedriem un trešajām personām
SPORTISTA nodarītajiem zaudējumiem.
Visu atbildību par gadījumiem, kad SPORTISTS ir lietojis neatļautus stimulatorus, medikamentus vai
citas vielas vai veicis neatļautas medicīniskas manipulācijas, nes pats SPORTISTS un ĢIMENE.

