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Drošības Reglaments
1. REGLAMENTA MĒŖKIS





Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķinodrošināt bērnu drošību, kā arī citu
SKF MeettheWorld 2014turnīra dalībnieku drošību.
Šo noteikumu mērķis ir radīt apstākļus, kur visiSKF MeettheWorld 2014
dalībnieki apzinās savus pienākumus un atbildību pirms, pēc un
pasākuma laikā.
Spēles organizatoriem un klubiem jāievēro visus reglamenta
nosacījumus,lai nodrošinātu drošību sporta bāzē turnīra laikā.

2. KĀRTĪBA UN DISCIPLĪNA


Lai SKF MeettheWorld 2014 turnīru padarītu par bērniem patīkamāku
vidi, jāievērosekojoši punkti:
o Bērnu tuvumā nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus un
nelamāties;
o Kategoriski aizliegts uzturēties ar alkoholiskajiem dzērieniem
stikla tarā pie laukuma spēļu laikā;
o Sporta bāzes teritorijā aizliegts atrasties tādā alkoholisko
dzērienu ietekmē, kas traucē organizatoriem, grauj klubu
reputāciju un apdraud citu drošību vai nostāda nepatīkamā
situācijā apkārtējos;
o Alkohola lietošana ir atļauta tikai tirdzniecības zonā vai atpūtas
zonā;
o Aizliegts smēķēt sporta bāzes teritorijā, izņemot tam
paredzētajās vietās;
o Izsmēķijāizmet tam paredzētās atkritumu tvertnēs;
o Aizliegts lietot aizvainojošus saukļus, kas vērsti tienešu, turnīra
dalībnieku un organizatoru virzienā;
o Dabiskās vajadzības turnīra teritorijā nokārtot tam paredzētās
vietās;
o Skatītājiem spēļu norises laikā jāatrodas tribīnēs.

3. DZĪVOŠANA


Kluba treneris ir atbildīgs par kārtību istabiņās. Pirms turnīra
noslēguma istabiņas ir jāatstāj tādā kārtībā, kādā tās tika pieņemtas.
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Klubs un klubu treneri ir atbildīgi par jebkuriem bojājumiem, ko ir
nodarījuši attiecīgā kluba spēlētāji;
Pēc konstatētiem bojājumiem, kopā ar kluba treneri tiek noformēts
akts, pēc kura attiecīgajam klubam tiek piestādīts rēķins;
Alkoholisko dzērienu lietošana un smēķēšana sporta bāzes telpās ir
stingri aizliegta;
Klusuma periods ir no 23:00 – 6:00.

4. DROŠĪBA












Persona, kura atrodas iespējamo alkohola vai citu toksisko vielu
ietekmē un personas uzvedība nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi, var
tikt izraidīta no turnīra teritorijas un nodota policijas darbiniekiem;
Priekšmeti, kuri apdraud apkārtējos var tikt konfiscēti uz noteiktu laiku
un/vai nodoti apsardzei vai policijai drošības apsvērumu dēļ;
Turnīra
teritorijā
aizliegts
pārvietoties
ar
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, izņemot turnīra organizatoriem pasākuma
organizēšanas vajadzībām;
Redzamu tehnikas, inventāra vai infrastruktūras bojājumu gadījumā
nekavējoties ziņot turnīra organizatoriem;
Sporta bāzes teritorijā aizliegts:
o Lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas
un tml.),izņemot tam paredzētajās vietās. Pēc ugunskura
dedzināšanas jāpārliecinās, ka uguns ir nodzēsta un nav
palikušas kvēlojošas ogles;
o Ievest dzīvniekus bez pavadas un uzpurņa;
o Lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
o Personām, kuras jaunākas par 18 gadiem - iegādāties un lietot
alkoholu, un cigaretes;
o Ar savu uzvedību apdraudēt citu dalībnieku un personu drošību
un veselību.
Turnīra organizatori neatbild par dalībnieku un skatītāju atrašanos
ārpus turnīra norises teritorijas.
Turnīra organizatori neatbild par traumām un negadījumiem, kas
radušies neapdomīgas rīcības rezultātā.
Katra kluba treneris un/vai vadītājs ir atbildīgs gan par sava kluba
dalībniekiem, viņu veselību un dzīvību, kā arī par kluba dalībnieku
uzvedību.

RŪPĒSIMIES, LAI ŠIS TURNĪIRS KĻŪTU PAR NEAIZMIRSTAMU UN
POZITĪVU PIEREDZI JAUNAJIEM FUTBOLISTIEM!
RESPEKTĒSIM JAUNOS FUTBOLISTUS!
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