
	  
	  

Latvijas Golfa federācijas 
Sportistu uzvedības kodekss 

 
 
 

Jums ir piešķirts liels gods – pārstāvēt savu valsti kā Latvijas nacionālās izlases golfā 
dalībniekam. 

 
Šāds gods uzliek arī konkrētus pienākumus un augstas uzvedības, ētikas un morāles normas, kuras 
Jums būs jāievēro. Jūs būsiet ne tikai golfa, bet arī savas valsts – Latvijas - vēstnesis pasaulē. Tādēļ ir 
svarīgi, ka gan  Jūs, gan Jūsu vecāki saprot, kas no Jums tiek sagaidīts, kamēr Jūs esat Latvijas golfa 
federācijas izveidotās Nacionālās izlases dalībnieks. 
 
Piekrītot kļūt par Nacionālās izleses/ attīstības komandas dalībnieku, Jums ir jāpilda sekojošas 
sportistu uzvedības kodeksa prasības: 
 
§ Ievērot izlases vadības/trenera/kapteiņa norādījumus 
 
§ Ievērot golfa apģērba etiķeti. Nacionālās izlases formu drīkst valkāt tikai pārstāvot savu valsti. 

Dažādos pasākumos ģērbšanās etiķetes prasības var atšķirties, tādēļ pievērsiet vērību tam jau pirms 
ierašanās pasākuma norises vietā.  

 
§ Demonstrēt augstākās uzvedības normas gan laukumā, gan ārpus tā saskarsmē ar turnīru 

rīkotājiem, klubu biedriem un darbiniekiem, citiem spēlētājiem un skatītājiem. Publiski lietot 
nekorektu/necenzētu valodu ir stingri aizliegts.  

 
§ Uzvesties atbilstoši godīgas spēles principiem, kā tas pieklājas Latvijas izlases dalībniekam. 

Demonstrēt professionālu attieksmi ikdienā un treniņprocesā.  
 

§ Bez komandas vadītāja/ kapteiņa atļaujas neatstāt golfa laukumu, klubu vai komandas uzturēšanās 
vietas.  

 
§ Pieņemt un ievērot Latvijas golfa federācijas noteikto ceļojumu un uzturēšanās kārtību.  
 
§ Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu  un jebkuras citas apreibinošas un sniegumu veicinošas vielas 

(dopings). 
 

§ Veikt dopinga pārbaudes. Laiku pa laikam pēc nejaušības principa var tikt veiktas dopinga 
pārbaudes. Ja Jums ir medicīniskas problēmas vai attiecīgajā brīdī lietojat ārsta izrakstītus 
medikamentus, Jums nekavējoties par to jāinformē komandas vadītājs/ kapteinis. Obligāti 
jāsaglabā visas detaļas un etiķetes, kas saistītas ar lietotajiem medikamentiem.  

 
§ Piedalīties Latvijas Junioru Golfa tūrē,  kas  ir golfa attīstības programmā  integrēta sastāvdaļa. 

Katram  U16 grupas pārstāvim jāpiedalās vismaz 70% šo turnīru.  
 

§ Spēlētājam jāsaprot, ka esat daļa no komandas un komandas loma un darbs tiks veicināti, kad vien 
tas iespējams. Tas ietver: atbalstu un līdzjušanu pārējo komandas biedru sniegumam pēc savas 
spēles beigšanas. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā var tikt zaudēta vieta komandā.   

 
 
Es saprotu un piekrītu, ka šī Sportistu uzvedības kodeksa neievērošanas gadījumā, vai parādot 
rīcību, kas pēc komandas vadītāja/ kapteiņa domām kaitē Latvijas Golfa federācijas reputācijai, 
es varu  nekavējoties tikt izslēgts no komandas vai turnīra un nosūtīts mājās.   
 
Spēlētāja paraksts: ……………………………………………… Datums: …………………….. 
 
Es apliecinu, ka mans dēls/meita piekrīt un apņemas ievērot šo Sportistu uzvedības kodeksu, un 
ar savu parakstu atbrīvoju Latvijas Golfa federāciju un tās pārstāvjus no atbildības par slimību, 
traumām un kaitējumu, kas radušies manam dēlam/meitai tiešā vai netiešā šī kodeksa noteikumu 
pārkāpšanas gadījumā. 
 
Vecāka/aizbildņa paraksts: ……………………………….…. Datums: ……………………. 
 
 
 


