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LFF REGLAMENTS
par sporta pasākumu līdzfinansējumu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.

1.2.
1.3.

LFF futbola pasākumu atbalsta programmas ietvaros, klubi un citi LFF biedri ir tiesīgi
pretendēt uz finansiālu atbalstu pasākumu organizēšanai. Finansējuma piešķiršanas
mērķis ir atbalstīt klubu rīkotos pasākumus, nodrošināt to norisi augstā kvalitatīvā
līmenī un izveidot plašu jaunatnes futbola pasākumu klāstu nākotnē;
Reglaments nosaka kārtību, kādā tiek sadalīti LFF futbola pasākumu atbalsta
programmas līdzekļi;
Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts sadalei LFF futbola pasākumu atbalsta
programmas ietvaros, tiek noteikts attiecīgā gada LFF budžetā.

2. LĪDZFINANSĒJUMA PRETENDENTI
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Uz LFF sporta pasākumu līdzfinansējumu var pieteikties tikai juridiskas personas, kas
ir LFF reģistrētie biedri;
Uz LFF sporta pasākumu līdzfinansējumu var pretendēt tikai tie pasākumi, kas
atbilst LFF sporta metodiskajām rekomendācijām bērnu un jauniešu turnīru
organizācijā;
Uz LFF sporta pasākumu līdzfinansējumu var pretendēt tikai bērnu un jauniešu
pasākumi;
LFF līdzfinansējuma izlietošana ir atļauta sekojošās pozīcijās:
 Apbalvošana;
 Sporta bāzu īre;
 Tiesnešu darba apmaksa;

Ja pasākuma organizatori vēlas LFF līdzfinansējumu izlietot pozīcijām, kas nav minētas 2.4
punktā, par to atsevišķi jāvienojas ar LFF Attīstības daļu rakstiskā veidā.

3. LĪDZFINANSĒJUMA PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1.

Klubiem kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu, pieteikumu (pēc formas)
jānosūta uz Attīstības daļas e-pastu attistiba@lff.lv vai jāiesniedz LFF līdz 2014. gada
1. maijam;
3.1.1. Lai pretendētu uz atbalstu, ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
 Pieteikuma vēstule, kurai pievienots pasākuma apraksts;
 Pasākuma izmaksu tāme ar norādīto pašfinansējumu;
 Pieprasītais finansējums no LFF;
 Cita informācija par pasākuma norisi.
3.2. Pretendēt uz līdzfinansējumu LFF futbola pasākumu atbalsta programmas ietvaros
var visi pasākumi, kas noritējuši vai noritēs 2014. kalendārajā gadā. (no 1. janvāra
līdz 31. decembrim) un atbilst LFF Reglamentam par sporta pasākumu
līdzfinansējumu.

4. LĪDZFINANSĒJUMA PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS
KĀRTĪBA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pieteikumu izskatīšanu un lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo
Reglamentu veic Latvijas Futbola federācijas Sporta pasākumu atbalsta komisija;
Iesniegumi tiek izvērtēti pēc šajā Reglamentā noteiktajām prasībām;
Pieteikums tiks izskatīts 10 darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas Latvijas Futbola
federācijā;
LFF ir tiesības nepieņemt pieteikumu, ja iepriekš ir konstatēti pārkāpumi saistībā ar
LFF piešķirtā finansējuma izlietošanu vai pieteikuma iesniedzēj organizācijai ir
parādsaistības pret LFF vai LFF biedriem.

5. LĪDZFINANSĒJUMA ATBALSTA IZMAKSAS UN ATSKAITES KĀRTĪBA
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

LFF piešķirtā finansiālā atbalsta izmaksas, līguma slēgšanu un atskaišu pieņemšanu
pēc projekta realizācijas organizē LFF Attīstības daļa;
Finansēšanas līgumus saskaņā ar komisijas lēmumu paraksta LFF Ģenerālsekretārs;
Par saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā iesniedzējs
iesniedz LFF Attīstības daļā atskaiti par izlietoto finansējumu un realizāciju,
pievienojot informatīvos materiālus;
LFF ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par finansējuma realizācijas gaitu, kā arī
kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu;

1. pielikums

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
______________________________________
(LFF biedra pilnais nosaukums)
Reģ. Nr. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

IESNIEGUMS ATBALSTA FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt LFF finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai
sacensību nosaukums: ____________________________________________________________
mērogs: (vajadzīgo atzīmēt ar ):
novada Latvijas starptautisks
norises vieta, laiks, plānotais dalībnieku skaits:____________ _______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
šādiem mērķiem: (vajadzīgo atzīmēt ar ):
balvas
€ ______
sporta laukumu īre
€ _______
sporta bāzes īre € ______
tiesnešu darba apmaksa € _______
citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem
€ _______
___________________________________________________________________________
(uzskaitīt citus izdevumus)
__________________(____________________________________eiro, ___ centi) apmērā.
(atbalsta apmērs vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt ar ):
– sporta sacensību nolikums
– pasākuma izmaksu tāme
– citi pavaddokumenti

Paraksts ___________________________

Datums ____________________________

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS SPORTA METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU TURNĪRU
ORGANIZĀCIJĀ.

Vecuma grupa

Spēlētāju skaits

Laukuma izmēri*

Bumbas izmēri

Vārtu izmēri*

Spēles laiks turnīrā

Turnīra tabula

U7

3v3 - 5v5

Nr.3

Nav

4v4 - 6v6

Ne vairāk kā 80 spēles minūtes dienā

Iespējams

U9

5v5 - 6v6

Ne vairāk kā 90 spēles minūtes dienā

Iespējams

U10

6v6 - 8v8

Ne vairāk kā 100 spēles minūtes dienā

Ir

U11

6v6 - 8v8

Ne vairāk kā 100 spēles minūtes dienā

Ir

U12

6v6 - 8v8

Ne vairāk kā 100 spēles minūtes dienā

Ir

U13

11v11

Ne vairāk kā 120 spēles minūtes dienā

Ir

U14 un vecāki

11v11

Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m
Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m
Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 3.0m
Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m
Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m
Maksimālais augstums 2.0m
Maksimālais platums 5.0m
Augstums 2.44m
Platums 7.32m
Augstums 2.44m
Platums 7.32m

Ne vairāk kā 60 spēles minūtes dienā

U8

Maksimālais platums 25m
Maksimālais garums 35m
Maksimālais platums 30m
Maksimālais garums 45m
Maksimālais platums 30m
Maksimālais garums 45m
Maksimālais platums 40m
Maksimālais garums 60m
Maksimālais platums 40m
Maksimālais garums 60m
Maksimālais platums 45m
Maksimālais garums 65m
Platums no 45m līdz 65m
Garums no 90m līdz 105m
Platums no 45m līdz 65m
Garums no 90m līdz 105m

Ne vairāk kā 120 spēles minūtes dienā

Ir

Nr.3
Nr.3
Nr.4/Nr.3
Nr.4
Nr.4
Nr.4/Nr.5
Nr.5

*Laukuma un vārtu izmēriem tiek uzrādīts maksimālais izmērs, mazāki izmēri arī ir pieļaujami!
Vecuma grupās līdz U7 LFF nerekomendē klubu komandām piedalīties sacensībās ārpus sava kluba iekšējo pasākumu formāta (mini turnīri 3v3 vai 4v4 sava kluba
treniņprocesa ietvaros).

