NOLIKUMS

1.
1.1.
1.2.

Pasākuma struktūra:

1.3.

Spēļu vadība: LFF sadarbībā ar pašvaldībām un stratēģiskiem partneriem.

2.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:

2.1.

Futbola un aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana bērnu, jauniešu, kā arī
pieaugušo vidū;
Radīt apstākļus, kuros pieaugušie bērniem rāda piemēru veselīgai laika pavadīšanai;
Sniegt iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem (vecākiem) savā starpā socializēties,
sadraudzēties.

2.2.
2.3.

Galvenais organizators: Latvijas Futbola federācija (turpmāk LFF).
Stratēģiskie partneri: pašvaldības (visas pašvaldības, kurās notiks sacensības un visi
iesaistītie sporta klubi), LFF biedri un LFF biedru kandidāti.

3.

Vieta un laiks:

3.1.

Sporta pasākuma „Foot Fam Fest” ietvaros tiks organizēti 3 posmi dažādās
Latvijas pilsētās/vietās:
1. posms – 29. augusts*, Jūrmala pludmales centrs, Majoru-Dubultu
pludmale, Majori (smiltis);
2. posms – 26. septembris*, Sigulda, Depo iela 3(dabīgais segums);
Katra posma sākums notiks plkst.13.00, reģistrēšanās – sākot no plkst.11.3012:30
*sakarā ar COVID-19 stāvokli valstī, pasākuma datumi var mainīties vai tikt atcelti.
Dalībnieki:
Pasākumā piedalās komandas vismaz 3 cilvēku sastāvā un ne vairāk kā 5 cilvēku sastāvā, kur
katrā no tām ir vismaz viens pieaugušais – maksimums divi (vecumā no 18 līdz 65) un viens
bērns/pusaudzis (vecumā no 5 līdz 17 gadiem). Viens dalībnieks drīkst pārstāvēt vienu
ģimeni “FootFamFest” 2021. gada sezonas ietvaros.
Ja kādā no vecuma grupām netiek nokomplektēts pietiekams dalībnieku skaits, tad ar
iepriekšējo saskaņojumu dalībnieks tiek pārcelts uz grupu zemāk vai augstāk.
Reģistrācija
Reģistrācijas pieteikums atrodams mājas lapā www.footfamfest.lv : pēdējie pieteikumi tiek
pieņemti ne vēlāk kā 5 dienas pirms konkrētā posma sākuma. Katrs dalībnieks, piesakoties
sacensībām, apstiprina savu personas datu apstrādi, balstoties uz Fizisko personu datu
aizsardzības likuma 7.1. pantu.
Par izmaiņām komandas sastāvā vai dalības atteikšanu pasākumā ir jāziņo pirms “Foot Fam
Fest” konkrētā posma iepriekšējās dienas plkst. 23:00.
Pēc iesūtīto pieteikumu datu apstrādes pasākuma organizatori visiem komandu pārstāvjiem
ar e-pasta starpniecību izsūtīs informāciju par pasākuma norisi 3 darba dienas pirms katra
posma sākuma.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Sacensību norises vietā klātienē dalībniekiem obligāti jāreģistrējas, jo reģistrācijā tiks
izsniegti sacensību krekli, izskaidrota sacensību norises kārtība.
Ja kāda no komandām kavē reģistrēšanos pasākuma dienā, tad par to ir jāziņo

laikus līdz reģistrācijas laika beigām pa tel.nr. +37120001196 vai
+37124249977, pretējā gadījumā komanda tiek diskvalificēta no attiecīgā
posma un tai tiek liegta dalība šī gada nākamajos posmos.
Medicīniskā palīdzība:
Turnīru laikā dežurēs sertificēts medicīniskais personāls pirmās palīdzības
sniegšanai. Nopietnu traumu gadījumā – zvanīt 112.
6.2. Piesakoties pasākumam, katrs dalībnieks automātiski apstiprina savu gatavību
paaugstinātām fiziskām slodzēm un atbilstošo veselības stāvokli.

6.
6.1.

Finansiālie noteikumi:
Pasākuma dalības maksa - bezmaksas.
Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas apmeklējums tūrisma apskates vietās sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām tajā nedēļā, kad notiek plānotais pasākums.
7.3. Visus dalībnieka uzturēšanas izdevumus pasākuma laikā (ēdināšana, ceļa izdevumi
u.c.) sedz katrs dalībnieks individuāli.

7.
7.1.
7.2.

Izspēles kārtība:
Ierodoties sacensību norises vietā, katra komanda uzrāda apskates objektu apmeklējuma
lapu (Jūrmalas posmā fotogrāfijas kopiju digitālā veidā), saņemot 10 punktus par katru
apskatīto objektu (katrā sacensību nedēļā). Maksimālais apskates objektu skaits katrā
festivāla norises vietā ir 2.
8.2. Pasākuma dalībnieki tiek sadalīti grupās:
1. grupa – vīrieši (18-65 gadi ) ;
2. grupa – sievietes (18-65);
3. grupa – pusaudži vecumā no 14 līdz 17 gadiem.
4. grupa – pusaudži vecumā no 11 - 13 gadiem
5. grupa – bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 10 gadiem;
6. grupa - bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem;
8.3. Dalībnieki savas grupas ietvaros izspēle futbola miniturnīru. Turnīra formāts tiks noteikts
pēc pieteikuma apkopošanas. Komandu sastāvus, nosaukumus un spēļu grafiku dalībnieki
uzzinās pasākuma norises vietā pēc reģistrācijas.
8.3.1. 1.-6. grupas ietvaros
1. vieta – 50 punkti;
2. vieta – 40 punkti;
3. vieta – 30 punkti;
4. vieta – 20 punkti;
5. vieta – 10 punkti;
6., 7. un 8. un tml. vieta – 5 punkti.
8.4. Katra ģimenes locekļa iegūtie punkti un tai skaitā ģimenes iegūtie punkti par apskates
objektiem (ja tie tika apmeklēti un karte ar zīmogiem tika nodota reģistrācijas laikā
organizatoriem) tiek saskaitīti kopā, tādējādi noskaidrojot summāros posma rezultātus.
8.5. Posma katrā vecuma grupā komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu skaita (uzvara
– 3 punkti, neizšķirts – 1 punkts, zaudējums – 0 punkti). Ja divām vai vairāk komandām ir
vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki rādītāji:
1. savstarpējās spēlēs;
2. labāka gūto un ielaisto vārtu starpība;
3. vairāk gūto vārtu;
4. mazāk ielaisto vārtu;
8.6. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēc šādiem kritērijiem:
1. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 6. grupas dalībniekiem;
2. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 5. grupas dalībniekiem;

8.
8.1.

10.

3. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 4. grupas dalībniekiem;
4. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 3. grupas dalībniekiem;
5. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 2. grupas dalībniekiem;
6. uzvar ģimene, kurai vairāk punktu ir no 1. grupas dalībniekiem;
7. uzvar ģimene, kurai ir vairāk punktu par apskates objektu
apmeklējumu;
8.7.
Ja vienai vai vairākām ģimenēm ir vienāds punktu skaits, tad sezonas uzvarētājus nosaka
pēc attiecīgiem kritērijiem:
1. Uzvar ģimene, kas ir piedalījusies vairāk posmos;
2. Uzvar ģimene, kas ir apmeklējusi vairāk apskates objektus;
3. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 6.
grupā;
4. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 5.
grupā;
5. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 4.
grupā;
6. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 3.
grupā;
7. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 2.
grupā;
8. Uzvar ģimene, kas ir iekrājusi vairāk punktus pa visiem posmiem 1.
grupā;
9.
Apbalvošana:
9.1. Katra ģimene, kas piedalās posmā, saņem balvā futbola bumbu.
9.2. Posma uzvarētāju apbalvošana notiek pēc katru sacensību posma beigām. Katra posma 3
labākās ģimenes, kas ir sakrājušas vairāk punktu, tiek apbalvotas ar sadarbības partneru
balvām. Paredzētas sponsoru specbalvas arī pārējiem dalībniekiem.
9.3. Katra posma uzvarētāji saņem galveno posma balvu.
9.4. Apbalvošanā katrā sacensību posmā paredzēts pasniegt sponsoru un atbalstītāju balvas.
9.5. Ģimene, kas atsevišķā posmā iegūst vairāk punktu (piemēram, Bērziņu ģimene Ozolnieku
posmā iegūst 300 punktus, bet Liepiņu ģimene Siguldas posmā - 310 punktus), iegūst savā
īpašumā FESTIVĀLA GALVENO BALVU (tiks precizēta)
Dalībnieku un organizatoru atbildība
10.1. Katrs dalībnieks morāli un materiāli atbild par nodarītajiem kaitējumiem pasākuma norises
vietā un pasākuma dalībniekiem;
10.2. Komanda vai tās atsevišķi dalībnieki var tikt diskvalificēti par:
10.2.1. Sporta pasākuma Nolikuma neievērošanu;
10.2.2. Sporta pasākuma tiesnešu, Organizatoru vai Organizatoru darbinieku norādījumu
ignorēšanu, aizvainošanu.
10.3. Katrs dalībnieks nes atbildību par savu un savā aizbildniecībā esošo personu veselības stāvokli
un personīgajām mantām, ko dalībnieki apliecina ar savu pieteikumu dalībai sacensībās.
10.4. Aizliegts lietot stikla pudeles, lai izvairītos no sasistām pudelēm un stikliem sporta spēļu
teritorijā.

10.5. Sacensību laikā nedrīkst lietot apreibinošas vielas (alkohols u.c.), kā arī nedrīkst piedalīties
sacensībās šo vielu ietekmē.

10.6. Neievērojot augstākminētos noteikumus, komanda nekavējoties tiek diskvalificēta no
turpmākajām sacensībām un tiek anulēti visi iepriekš saņemtie punkti.

10.7. Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana, un iegūtie materiāli tiks izmantoti ar
pasākumu saistītu publikāciju vajadzībām.

10.8. Piesakot savu dalību sacensībām, dalībnieki sniedz atļauju organizatoriem izmantot
10.7.punktā minētos vizuālos materiālus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 7.1.pantu.

10.9. Pasākuma dalībniekam un pasākuma apmeklētājam (atbalstītājam) ir jāievēro visas
organizatoru noteiktās drošības prasības (dezinfekcija, distancēšanās u.c.) un uz pasākuma
brīdi noteiktos MK noteikumus saistībā ar COVID-19.

10.10. Pasākuma laikā tiks noteikts sanitārais protokols, kur tiks nodrošinātas divas dalībnieku
plūsmas, tas ir, viena plūsma - sacensību organizatori un dalībnieki, otrā plūsma –
pasākuma apmeklētāji, atbalstītāji.

