
SPORTA BIERĪBA “RĪGAS FUTBOLA KLUBS” 
Nolikums par “R.F.K.” iekšējo kārtību 

 
1. SPORTA BIEDRĪBA R.F.K. (turpmāk tekstā – FUTBOLA KLUBS) uzņem savās komandās 
bērnus un pusaudžus, zēnus un meitenes no 3 gadiem (turpmāk tekstā – futbolisti). 
2. FUTBOLA KLUBS nodrošina, ka treniņus vada licencēti treneri. Katram futbolistam ir iespēja 
nodarboties ar futbolu vismaz 3 reizes nedēļā. 
3. FUTBOLA KLUBA komandas regulāri piedalās Rīgas un Latvijas čempionātos, komercturnīros 
Baltijā un Eiropā. Visiem futbolistiem ir iespēja trenēties un atpūsties nometnē  
«Limbaži“20**”» Limbažos vai arī citās nometnēs, kuras organizē FUTBOLA KLUBS. 
4. Lai iestātos FUTBOLA KLUBĀ, nepieciešams, iesniegt iesniegumu par iestāšanos FUTBOLA 
KLUBĀ, kā arī ģimenes ārsta izziņa par to, ka futbolists drīkst nodarboties ar sportu un parakstīt ar 
FUTBOLA KLUBU sadarbības vienošanos. 
5. Lai nodrošinātu futbolistu reģistrāciju Latvijas Futbola Federācijā, pieteiktu futbolistus dalībai 
turnīros un sacensībās, nodrošinātu ar futbolista likumisko pārstāvi noslēgtās sadarbības 
vienošanās noteikto saistību izpildi un futbola treniņu pilnvērtīgu norisi, FUTBOLA KLUBS ir 
tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu informāciju, datus un dokumentus par futbolistu un/vai viņa 
likumisko pārstāvi, piemēram, bet ne tikai fotogrāfijas (izmērā 3x4), dzimšanas apliecības, pases 
vai personas apliecības kopijas, u.c. nepieciešamo informāciju, fizisko personu datus vai 
dokumentus. 
6. Vienu reizi gadā futbolistam ir jāveic kluba organizēto dispanserizāciju sporta poliklīnikā vai 
jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta par to, ka drīkst nodarboties ar sportu (paaugstinātā slodzē). 
7. FUTBOLA KLUBS nosaka šādu ikmēneša dalības maksu, ar futbola treniņu procesa 
nodrošināšanu vienam futbolistam: 
dalības maksa mēnesī - 100 % - (40  EUR) no viena futbolista. 
Vienīgais attaisnojošais iemesls uz kā pamata dalības maksas samaksa var 
netikt veikta pilnā apmērā ir – iesniegta izziņa no ārsta, ka bērns ir atbrīvots no sporta 
nodarbībām. Ja šāda attaisnojošu iemeslu nav (nav attiecīgās izziņas no 
ārsta), biedra nauda maksājama 100% apmērā. 
8. Gadā atpūtai tiek atvēlēts tikai viens mēnesis – vasarā – jūlija mēnesis. 
 9. Maksa par piedalīšanos vienas dienas komercturnīrā Latvijas Republikā ir no 10 līdz 15 EUR no 
futbolista. 
10. Informācija par maksu par piedalīšanos vairāku dienu (2 un vairāk) komercturnīros vai ārvalstu 
komercturnīros tiek paziņota papildus. 
11. Atsevišķie strīdus gadījumi starp kluba, futbolista vai vecāku attiecībām, tiek izskatīti 
individuāli. 
12. Futbolistam un viņa likumiskajiem pārstāvjiem ir aizliegts: 
12.1. traucēt trenera darbu-treniņa laikā, turnīros un nometnē; 
12.2. pamācīt treneri un iejaukties trenera pieņemtajos lēmumos; 
12.3. kritizēt un lamāt futbolistus treniņa vai spēles laikā, kā arī atrodoties nometnē; 
12.4. turnīra un nometnes laikā, kad bērns ir trenera pakļautībā, bez trenera atļaujas nest pārtiku un 
dzeramo, kā arī apciemot futbolistu! 
 
Datums                                                   ____________________________________ 
 
Vecāka Vārds , Uzvārds un  paraksts     _____________________________________ 
 
Bērna Vārds , Uzvārds                            _____________________________________ 
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