''Summer Floorball Battle-2019''
Apstiprināts: 01.05.2019
J.Fedulovs

NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi.
1.Popularizēt florbolu Latvijā.
2. Uzlabot spēlētāju meistarību starpsezonas laikā.
2.Noskaidrot turnīra spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus.
3.Veselīga dzīves vieda popularizēšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana vasarā.
Vadība.
1.Turnīru organizē florbola klubs ''Rīgas Lauvas'', sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību.
2.Par spēļu rīkošanu atbild turnīra organizatori.
3.Par spēļu norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis.
4.Spēļu kalendārs un rezultāti tiks publicēti www.floorball.lv sadaļā: Vasaras turnīri.
5. Nolikums un pieteikšanās veidlapas www.rigaslauvas.lv.
Vieta un laiks.
1.Turnīrs notiks no 03.06.2019 līdz 24.07.2019 Rīgā, Kvēles ielā 64, Juglas vsk. stadiona
specializētajā sporta spēļu laukumā.
2.Spēles notiks darba dienu vakaros P.T.C, no 18:00 - 22:00 , atbilstoši galvenā tiesneša
izveidotajam spēļu kalendāram.
3.Spēles dienā, neatbilstošu spēlēšanai laika apstākļu gadījumā, spēles notiks telpās tajos pašos
laikos tuvumā esošajās sporta zālēs, iepriekš brīdinot visus iesaistītos.
Dalībnieki un finanses.
1.Piedalīties drīkst 2004.g.dz.un vecāki, (komandā var pieteikt trīs LFS 2018/2019.g.sezonas
virslīgas spēlētājus, ieskaitot vārtsargus).
1.Turnīrā var piedalīties visi Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotāji. Citi, ar organizatoru atļauju.
2.Dalības maksa turnīrā 300,- eiro.
3.Apmaksa jāveic līdz komandas pirmajai spēlei.
4.Komandu pieteikšanās: jurijsfedulovs@inbox.lv, pieteikšanās veidlapa www.rigaslauvas.lv. mob.
t. 29135863 līdz 29.maijam.
5.Komandas spēlētāju pieteikums jāiesniedz līdz 30.maijam.
6.Komandā var pieteikt 16 spēlētājus un 2 pārstāvjus.
7.Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
8.Ja spēlētājs ir nospēlējis kaut vienu spēli, viņu nevar atsaukt un viņa vietā pieteikt citu spēlētāju.
9.Komandu papildināt un veikt izmaiņas līdz noteiktajam spēlētāju skaita ierobežojumam atļauts
līdz 26.06.2019.
10.Komandas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli un pirmās neatliekamās palīdzības
sniegšanu.

Norise un nodrošinājums.
1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar „neefektīvo” spēles laiku 2x20 min.
Pēdējā 1 min. ''Efektīvais laiks''.
2.Laukumā 4 spēlētāji un vārtsargs.
2.Ja spēles pamatlaiks beidzas ar vienādu rezultātu, tiek izpildīti 5 pēcspēles metieni.
3.Par uzvaru komanda saņem 3 punktus. Par uzvaru pēcspēles metienos 2 punktus, par zaudējumu
pēcspēles metienos 1 punktu. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu.
4.Par neierašanos uz spēli komanda saņem zaudējumu ar rezultātu 0:5. Par komandas turpmāko
dalību lemj galvenais tiesnesis.
5.Ir iespējami nolikuma papildinājumi.
6.Par rupju un nesportisku turnīra spēlētāju un pārstāvju rīcību spēles un ārpus spēles laukuma
turnīra laikā, lemj un piemēro soda sankcijas galvenais tiesnesis pēc saviem ieskatiem.
7.Par nolikuma punktu pārkāpumiem komanda tiek diskvalificēta. Izspēlēto spēļu rezultāti tiek
anulēti, piešķirot zaudējumu 0:5. Dalības maksa netiek atmaksāta.
8. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,
- pēc lielāko gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs,
- pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs.
9.Izspēles kārtība tiks paziņota pēc komandu pieteikšanās.
10.Komandai jābūt vienas krāsas formas tērpiem.
11.Komandas ir iepazinušās un apņemas ievērot Juglas vsk. stadiona iekšējās kārtības noteikumus.
Apbalvošana.
1.Katra turnīra komanda saņem balvu par dalību.
2.Turnīra 1., 2., 3. vietu ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem, medaļām un sponsoru balvām.
Turnīra uzvarētāji saņem 200,- eiro dāvanu karti.
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