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NOTEIKUMI “COVID-19” IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAI
LATVIJAS FLORBOLA SAVIENĪBAS (LFS) ORGANIZĒTO SACENSĪBU IETVAROS
Saskaņā ar LR MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” un
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, LFS Valde apstiprina Noteikumus, kuri
jāievēro visiem - Virslīgā vīriešiem, Virslīgā sievietēm, 1.līgā vīriešiem, 2.līgā vīriešiem - LFS
organizēto sacensību klubiem, komandām, organizatoriem, tiesnešiem un dalībniekiem no šo
Noteikumu apstiprināšanas dienas līdz to atcelšanai ar attiecīgu LFS Valdes lēmumu:
1. Iepazīties ar LR MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” un
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, lai būtu informēti par valsts
ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē.
2. Sekot izmaiņām attiecīgajos valsts un pašvaldību normatīvajos aktos ar pienācīgu
regularitāti, lai nodrošinātu sporta pasākumu norises atbilstību aktuālajiem normatīvo aktu
noteikumiem.
3. Laikus noskaidrot un ievērot attiecīgās pašvaldības, kuras teritorijā tiek organizēts sporta
pasākums, noteikumus sporta pasākumu norisē, kā arī regulāri sekot līdzi to izmaiņām, lai
nodrošinātu sporta pasākumu norises atbilstību aktuālajiem attiecīgās pašvaldības regulējumiem.
4. Par katra konkrētā sporta pasākuma norises atbilstību attiecīgajiem Noteikumiem ir
pienākums rūpēties pasākuma organizatoram, par kuru uzskatāms pasākumu organizējošais
klubs/komanda, kura uzņem/rīko attiecīgo pasākumu/spēli. Tiesiski par atbildīgo personu
uzskatāma tā juridiskā persona, kura ir reģistrējusi/pieteikusi attiecīgo klubu vai komandu
LFS oficiālajām sacensībām. Šīs juridiskās personas ietvaros nepieciešams deleģēt vismaz
vienu atbildīgo fizisko personu šo Noteikumu ievērošanas pārraudzībai.
5. Gadījumos, kad šie Noteikumi ir pretrunā ar spēkā esošajiem LFS sacensību nolikumiem un
citiem iekšējiem normatīviem, kā arī spēles noteikumiem, par prioritāro regulējumu
uzskatāmas šie Noteikumi; ņemot vērā, ka šo Noteikumu spēkā esamības laikā grozījumi
minētajos LFS dokumentos un spēles noteikumos netiek veikti.
6. Spēļu norisē ievērot šādus noteikumus:
6.1. Pirms/pēc spēles komandu spēlētāji, tiesneši un personāls nesarokojas;
6.2. Spēles laikā starp periodiem nenotiek komandu mainīšanās laukuma pusēm;
6.3. Aprīkojumam, ērtībām un kondīcijai/stāvoklim abās maiņas zonās ir jābūt vienādā
līmenī un kvalitātē, lai vienai no komandām neradītu priekšrocības, visā spēles laikā
izmantojot vienu laukuma pusi;
6.4. Gadījumā, ja spēles laukuma vai maiņas zonas kondīcija/stāvoklis ir izteikti sliktāks
nekā otrā pusē, mājinieku komandai ir pienākums izmantot sliktāko pusi;
6.5. Spēles tiesnešiem ir tiesības izvērtēt laukuma un maiņas zonas kondīciju/stāvokli un
pirms spēles pieņemt lēmumu par mājinieku komandai piešķiramo pusi;

6.6. 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.
7. Pasākuma organizācijā ievērot šādus noteikumus:
7.1. Tribīnēs/zālē pieļaujamais skatītāju maksimālais skaits nosakāms spēles organizatoram,
ņemot vērā zāles ietilpību un tās pašvaldības regulējumus, kuras teritorijā noris attiecīgā
spēle;
7.2. Skatītājiem jāievēro 2 (divu) metru distance, atrodoties tribīnēs/zālē;
7.3. Pie ieejas spēles norises telpās redzamā vietā jābūt izvietotam rakstiskam paziņojumam
par nepieciešamību ievērot minēto distanci, paziņojumam par maksimāli pieļaujamo
skatītāju skaitu zālē, kā arī paziņojumam par pienākumu skatītājiem ņemt vērā pārējos
spēkā esošos likumiskos ierobežojumus;
7.4. Spēles norises publiskajās telpās jābūt bez maksas izvietotam skatītājiem pieejamam
roku dezinfekcijas līdzeklim;
7.5. Nodrošināt, lai skatītāji neatrastos tajās pašās palīgtelpās, kurās atrodas komandu
spēlētāji, personāls, tiesneši un sekretariāta darbinieki;
7.6. Visām personām, kuras ir iesaistītas spēļu organizēšanā un nav sasniegušas 18 gadu
vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku vai aizbildņu atļaujai attiecībā uz pienākumu veikšanu;
7.7. Spēles norises 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;
7.8. Ievērojot katras norises vietas specifiku attiecībā uz skatītājiem paredzēto publisko
zonu, nodrošināt vismaz 2 (divu) metru attālumu starp skatītāju sēdvietām/stāvvietām un
maiņas zonu, kā arī starp skatītāju sēdvietām/stāvvietām un sekretariātu.
8. Katra kluba/komandas – organizatora pienākums ir rūpēties, lai tā/tās spēlētāji un personāls
būtu pienācīgi informēti par šiem Noteikumiem, kā arī par valstī spēkā esošajiem
aktuālajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz “COVID-19”.
9. Ne mazāk kā 1 (vienu) stundu pirms katras spēles, kurā piedalās attiecīgais klubs/komanda
LFS organizēto sacensību ietvaros, iesniegt spēles sekretariātam attiecīgi aizpildītu un
parakstītu Apliecinājuma veidlapu saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu nr. 1-1.
10. LFS organizēto sacensību klubiem, komandām, organizatoriem, tiesnešiem un dalībniekiem
ir pienākums veikt visu spēles dalībnieku – licencēto spēlētāju, pārstāvju un personāla
“COVID-19” testēšanu, pārliecinoties par pilnībā negatīvu testu rezultātu. Testi jāveic ar
tādu aprēķinu, lai ne vēlāk kā 36 stundas pirms pirmās spēles varētu nosūtīt aizpildītu un
parakstītu Apliecinājuma veidlapu saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu nr. 1 uz LFS E-pastu:
covid19@floorball.lv. Pieteikšanās testu veikšanai - zvanot pa tālruni: 8303 vai sūtot
rakstiski pieteikumu uz E-pastu: analizes@laboratorija.lv. Pozitīva testa gadījumā
nekavējoties informēt LFS, sūtot informāciju uz E-pastu: covid19@floorball.lv
11. Par mājas spēlēm, kuras attiecīgais klubs/komanda rīko LFS organizēto sacensību ietvaros,
tam/tai ir pienākums līdz 2020.gada 9. septembra plkst. 12.00 (Virslīga vīriešiem), līdz
2020.gada 16. septembra plkst. 12.00 (Virslīga sievietēm), līdz 2020.gada 11. septembra
plkst. 12.00 (1.līga vīriešiem), līdz 2020.gada 21. septembra plkst. 12.00 (2.līga vīriešiem)
informēt LFS, nosūtot informāciju uz E-pastu: info@floorball.lv, par maksimāli pieļaujamo
skatītāju skaitu, kāds paredzēts mājas spēļu zālē.
12. LFS rekomendē biļešu tirdzniecību veikt iepriekšpārdošanas veidā, lai minimizētu risku, ka
spēles norises vietā ierodas lielāks apmeklētāju skaits nekā maksimāli pieļaujamais, tādējādi

potenciāli radot konfliktsituācijas vai radot maksimāli pieļaujamā skatītāju skaita
pārsniegšanas risku.
13. LFS rekomendē veikt ''COVID-19'' testēšanu arī spēles sekretariāta darbiniekiem un
darbiniekiem, kuri spēļu laikā rūpējas par laukuma uzturēšanu kārtībā.
14. Dalība LFS oficiālajās sacensībās 2020./2021. gada sezonā tiek akceptēta komandām, kuras
ir iesniegušas Apliecinājumu (Pielikums nr.1) par spēlei pieteikto licencēto dalībnieku
negatīviem ”COVID-19’’ testu rezultātiem.
15. Apliecinājuma (Pielikums nr.1) neiesniegšanas gadījumā pirms komandas pirmās spēles
attiecīgajā čempionātā (saskaņā ar spēļu kalendāru) spēle tiek pārcelta uz vēlāku laiku. Ja
komanda neiesniedz Apliecinājumu (Pielikums nr.1) pirms komandas otrās spēles (saskaņā
ar spēļu kalendāru), komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:5. Ja pirms
otrās spēles (saskaņā ar spēļu kalendāru) Apliecinājumu (Pielikums nr.1) neiesniedz abas
attiecīgajā spēlē iesaistītās komandas, tehniskais zaudējums tiek piešķirts abām komandām.
Pēc trešā tehniskā zaudējuma piešķiršanas komanda tiek izslēgta no čempionāta.
16. Ja kāda komanda Apliecinājumu (Pielikums nr.1) nevar iesniegt pozitīva ”COVID-19’’ testu
rezultātā, tās komandas spēles tiek pārceltas uz vēlāku laiku līdz komanda var iesniegt
Apliecinājumu (Pielikums nr.1) nepiešķirot tehniskos zaudējumus.
17. Par šo Noteikumu atcelšanu tiks paziņots ar atsevišķu LFS valdes lēmumu.

