
    
APSTIPRINĀTS 

Latvijas Florbola savienības Valdes sēdē 
2016.gada 14. jūnijā 

_______________ I.Pētersons 
Valdes priekšsēdētājs 

z.v. 

Latvijas 24. čempionāts florbolā  
Virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem 

Nolikums 

I    MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt un attīstīt florbolu Latvijā, nodrošinot augsta līmeņa sacensības. 
2. Noskaidrot 2016.gada/2017.gada sezonas labākās florbola komandas, spēlētājus, trenerus un tiesnešus. 
3. Noteikt Latvijas izlašu komandu kandidātus florbolā.  
4. Noskaidrot komandu, kurai būs tiesības piedalīties nākamajā Eiropas čempionvienību kausa izcīņas turnīrā 

„EuroFloorball Cup”. 

II    DALĪBNIEKI 

1. Latvijas 24.čempionāta florbolā Virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem (turpmāk tekstā – Čempionāts) piedalās ne 
vairāk kā 12 komandas, kurām saskaņā ar 2015.gada/2016.gada sezonas rezultātiem šādas tiesības ir un kuras 
rakstiski pieteikušas savu dalību līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

2.  Čempionātā katrs klubs drīkst piedalīties tikai ar vienu komandu. 
3. Dalībai Čempionātā drīkst pieteikt spēlētājus, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Izņēmumi – 14 gadus vecus 

spēlētājus (bet ne vairāk kā 3 (trīs) spēlētājus sezonas laikā) drīkst pieteikt ar Latvijas Florbola savienības 
(turpmāk - LFS) Sacensību komitejas lēmumu.  

4. Klubi/komandas, kuri/as apstiprinājuši/as savu dalību Čempionātā, apņemas pildīt šā Nolikuma prasības un 
ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā 
jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu 
sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību.  

5. Čempionātā nepiedalās klubs/komanda, ja tas/tā nav nokārtojis/usi visas saistības ar LFS un Starptautisko 
Florbola Federāciju (turpmāk tekstā – IFF) par iepriekšējām sezonām. Klubs/komanda, kurš/kura ir 
piedalījies/usies kādā no iepriekšējiem Čempionātiem, dalībai Čempionātā tiek apstiprināts/ta tikai pēc 
savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akta parakstīšanas. 

6. Ja klubs/komanda izveido citu juridisku formu vai personu, kas attiecīgo klubu/komandu pārstāv attiecībās ar 
LFS, LFS Valde klubu/komandu dalībai LFS sacensībās apstiprina tikai pēc kluba/komandas iepriekšējās 
juridiskās personas visu saistību pārņemšanas. Kluba/komandas pārstāvjiem ir pienākums ziņot par šādām 
izmaiņām. 

7. Klubu/komandu spēlētājiem, oficiālajiem pārstāvjiem, sekretariāta darbiniekiem, kā arī citām ar komandu 
saistītām personām, kurām ir iespēja ietekmēt spēles rezultātu, aizliegts slēgt jebkādas derības un/vai 
piedalīties jebkādos totalizatoros par konkrētajām spēlēm un/vai sacensībām, kurās šī komanda piedalās. 

8. Spēļu un/vai sacensību tiesnešiem aizliegts slēgt jebkādas derības un/vai piedalīties jebkādos totalizatoros par 
konkrētajām spēlēm un/vai sacensībām, uz kurām tie nozīmēti. 

9. Spēlei pieteiktajiem komandas spēlētājiem un oficiālajiem pārstāvjiem spēles zālē spēles laikā mobilo tālruņu 
izmantošana ir aizliegta. 
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III    SACENSĪBU VADĪBA 

1. Čempionātu organizē un vada LFS (Latvijas Florbola savienība, reģistrācijas numurs: 40008025888), 
organizācija, kura ir atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā un kurai valsts ir deleģējusi tiesības vadīt un 
koordinēt darbu florbola jomā Latvijā. 

2. Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākumu norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta pasākuma 
organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus. 

3. Čempionāta rīkošanas tiesības un translāciju televīzijā vai internetā tiesības ekskluzīvi pieder LFS. 
4. Par spēļu sarīkošanu atbilstoši Nolikuma prasībām atbild mājinieku komandas.  
5. Par spēļu norisi atbild LFS Valdes apstiprināts LFS Sacensību komitejas vadītājs (Pēteris Poudžiunas, mob. 

tālr.: 29409811, e-pasts: peteris@floorball.lv). 
6. LFS Sacensību komitejas vadītāja pienākums ir organizēt un vadīt Čempionātu atbilstoši augstiem 

sportiskiem un ētiskiem principiem un šā Nolikuma prasībām, kā arī atbildēt par tā norisi saskaņā ar 
oficiālajiem IFF florbola spēles noteikumiem, patstāvīgi pieņemt lēmumus, izdodot instrukcijas un 
rīkojumus, kas ir saistoši visiem Čempionāta dalībniekiem. LFS Sacensību komitejas vadītājam ir tiesības 
piemērot soda sankcijas klubiem/komandām/spēlētājiem/pārstāvjiem/tiesnešiem. 

7. Par katras spēles norisi atbild LFS Sacensību komitejas vadītāja norīkotie LFS vai citu valstu florbola 
federāciju licencēti tiesneši.  

8. LFS Tiesnešu komitejas un LFS Sacensību komitejas vadītāji un locekļi saskaņā ar LFS Sacensību komitejas 
vadītāja nozīmējumu pilda spēles norises un tiesnešu darbības novērotāja funkcijas Čempionāta spēlēs. 

9. LFS ir tiesīga mainīt spēļu kalendāru Latvijas nacionālo florbola izlašu un IFF klubu sacensībās startējošo 
komandu interesēs. 

IV    VIETA UN LAIKS 

1. Čempionāts notiek Latvijas Republikas sporta zālēs no 2016.gada septembra līdz 2017.gada aprīlim atbilstoši 
LFS sastādītajam spēļu kalendāram, komandas dalības numuru izlozējot un nosakot, ka regulārā čempionāta 
pēdējās kārtas visas spēles tiek izspēlētas vienā dienā un vienā laikā. Izloze tiek organizēta pēc dalībnieku 
apstiprināšanas Čempionātam. LFS sastādītais spēļu kalendārs ir šā Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. LFS ir 
tiesības atsevišķos gadījumos mainīt spēļu kalendāru, ievērojot attiecīgās mājinieku komandas sporta zāles 
pieejamību. 

2. Spēļu zālēm jāatbilst spēkā esošajiem IFF florbola spēles noteikumiem un prasībām. Laukuma izmēram jābūt 
40 m x 20 m. Izņēmumi pieļaujami regulārajā čempionātā florbola komandas „Ķekavas Bulldogs” mājas 
spēļu rīkošanai Ķekavas sporta namā un florbola komandas „Pārgauja” mājas spēļu rīkošanai Stalbes 
vidusskolas sporta zālē. Spēles aizliegts aizvadīt, ja spēļu zālē gaisa temperatūra ir zemāka par +12oC. 
Ieteicamā gaisa temperatūra spēļu zālē ir +15oC un augstāka. Laukuma apmalēm un vārtiem ir jābūt tehniskā 
kārtībā un nebojātiem. Laukuma apmalēm ir jābūt savstarpēji sastiprinātām ar īpaši tam paredzētiem 
stiprinājumiem, kuri nedrīkst būt bojāti. Laukuma apmalēm un vārtiem jābūt IFF sertificētiem. 

3. Pirms katras spēles sākuma laukuma tiesnešiem jāfiksē sporta zāles atbilstība šā Nolikuma IV sadaļas 
2.punkta nosacījumiem un jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta zāles, laukuma apmaļu un vārtu tehnisko 
stāvokli un piemērotību florbola sacensību rīkošanai, par ko tiek izdarīts atsevišķs ieraksts spēles protokolā. 
Klubs/komanda, kurš/a nav nodrošinājis/usi spēles zāles, laukuma apmaļu un vārtu esamību tehniskā kārtībā 
atbilstoši šā Nolikuma IV sadaļas 2. punktam, kā rezultātā spēle tiek atcelta (nenotiek), par šo pārkāpumu ir 
sodāms/a ar naudas sodu (kā minēts šā Nolikuma IX sadaļas „Disciplinārās sankcijas” 13.punktā). Nenotikusī 
spēle jāspēlē viesu komandas laukumā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Mājinieku komanda, kuras spēle ir atcelta 
sporta zāles neatbilstības dēļ, sedz viesu komandas transporta izdevumus, kas radušies, ierodoties uz spēli, kā 
arī atkārtotās spēles izdevumus – tiesnešu pakalpojumus, spēles sekretāra, spēles laika tiesneša, soda laiku 
tiesneša apmaksu un sporta zāles īri. 

4. Regulārā čempionāta spēļu pārcelšana iespējama tikai viena apļa ietvaros, ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas 
pirms pārceļamās spēles abām iesaistītajām komandām savstarpēji vienojoties par spēles jauno norises dienu 
un laiku un vienlaikus iesniedzot LFS Sacensību komitejas vadītājam argumentētu iesniegumu uz 
apstiprinātas formas veidlapas, kā arī iemaksājot LFS norēķinu kontā par spēles pārcelšanu noteikto maksu. 
Pārceltā spēle jāizspēlē 15 (piecpadsmit) dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz regulārā čempionāta priekšpēdējai 
kārtai. Ja abas komandas savstarpēji nespēj vienoties par pārspēles laiku, spēlei jānotiek, kā paredzēts 
kalendārā. 

5. Regulārā čempionāta kalendārā paredzēto katras komandas pēdējo 3 (triju) spēļu pārcelšana nav atļauta. 
6. Spēļu, kuras Čempionāta rīkotājs paredzējis translēt televīzijā vai internetā, pārcelšana nav atļauta. 
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7. LFS, ja tas ir nepieciešams spēles translācijas nodrošināšanai televīzijā vai internetā, ne vēlāk kā 5 (piecas) 
dienas pirms regulārā čempionāta kalendārā paredzētās spēles, iepriekš rakstiski saskaņojot ar abām 
komandām, ir tiesības mainīt spēles laiku. 

8. Katrai komandai viena „mājas” spēle pēc LFS Sacensību komitejas vadītāja nozīmējuma florbola 
popularizēšanas nolūkos jāaizvada LFS Valdes noteiktajā spēļu zālē. Šo spēļu sarīkošanu nodrošina LFS. 

V    PIETEIKUMI UN LICENCES 

1. Komanda Čempionātam jāpiesaka līdz 2016.gada 30.jūnijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu uz 
apstiprinātas formas veidlapas, aizpildot visas sadaļas, un iemaksājot LFS norēķinu kontā dalības maksu šā 
Nolikuma VI sadaļā noteiktajos apmēros un termiņos, un klubu vai komandu likumiskajām personām 
noslēdzot līgumu par šajā Nolikumā minēto maksājumu veikšanu. 

2. Komandas vārdiskais pieteikums uz apstiprinātas formas veidlapas, aizpildot visas sadaļas, jāiesniedz LFS 
birojā līdz 2016.gada 25.augustam. 

3. Spēlētāju (spēļu formā) un pārstāvju digitālās fotogrāfijas, kas uzņemtas ne senāk kā pirms 3 (trim) 
mēnešiem, JPEG formātā jānosūta uz LFS e-pastu: pieteikumi@floorball.lv līdz 2016.gada 25.augustam. 
Katra faila nosaukumā jāietver dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati (izmēri: 800 x 1200 pikseļi, malu 
attiecība 2:3, izšķirtspēja 300 dpi). 

4. Komandas foto, kurā redzami visi komandas spēlētāji un pārstāvji, kā arī komandas logotips (PDF vai EPS 
formātā) jānosūta uz LFS e-pastu: pieteikumi@floorball.lv līdz 2016.gada 25.augustam. Foto izmēri: 1200 x 
800 pikseļi, malu attiecība 3:2, izšķirtspēja 300 dpi. 

5. Komandas pārstāvim pieteikums katrai spēlei ne vēlāk kā 45 minūtes pirms spēles sākuma jāiesniedz spēles 
sekretariātam un pēc spēles sekretariāta pieprasījuma – spēlētāju un pārstāvju personu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz vai jāuzrāda spēles sekretariātam ne vēlāk kā 30 minūtes pirms spēles sākuma. Iespējamie protesti 
par spēlētāju kvalifikāciju iesniedzami ne vēlāk kā 15 minūtes pirms attiecīgās spēles sākuma. 

6. Čempionāta dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas 
veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības 
pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (vai personas, kas realizē 
aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu/komandu vadītāji. 

7. Katrs klubs/komanda Čempionātam drīkst pieteikt ne vairāk kā 25 spēlētājus un 7 oficiālos pārstāvjus. Lai 
pieteiktu papildu spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai 
pārstāvju. 

8. Katrā spēlē vienā komandā var piedalīties ne vairāk kā 20 (bet ne mazāk kā 12) spēlētāju un 5 oficiālie 
pārstāvji, kuru skaitā vēlams vismaz viens medicīnas darbinieks. Vienā komandā vienā spēlē drīkst 
piedalīties ne vairāk kā 5 (pieci) viesspēlētāji (ārvalstu spēlētāji, kuriem saskaņā ar IFF nosacījumiem nav 
tiesību pārstāvēt Latvijas nacionālo izlasi). 

9. Čempionātam pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai viena kluba vienā komandā ar vienu noteiktu numuru, 
kas norādīts spēlētāju pieteikumā. Spēlētāja numura maiņa iespējama, aizpildot iesniegumu uz apstiprinātas 
formas veidlapas un nosūtot to uz LFS e-pastu: pieteikumi@floorball.lv. Spēlētājam atļauts mainīt klubu vai 
komandu, aizpildot iesniegumu uz LFS apstiprinātas formas veidlapas saskaņā ar Noteikumiem par sacensību 
dalībnieku licencēšanu un pārejām un nosūtot to uz LFS e-pastu: transfer@floorball.lv. 

10. Viena persona nedrīkst pārstāvēt vienas līgas vairākas komandas. 
11. Čempionātā var piedalīties spēlētāji un pārstāvji, kuri atbilstoši Noteikumiem par sacensību dalībnieku 

licencēšanu un pārejām ir noformējuši licences dalībai LFS rīkotajās sacensībās. 
12. Licences tiek kārtotas 3 (trīs) darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža LFS un saskaņā ar 

Noteikumiem par sacensību dalībnieku licencēšanu un pārejām. 
13. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas kontroles procedūru, 

spēlētājiem un citiem Čempionāta dalībniekiem jāpakļaujas Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga 
nodaļas darbinieku prasībām. 

VI    FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Čempionātā var piedalīties klubi/komandas, kuri/kuras pilnībā izpildījuši/as visas (finansiālās, disciplinārās, 
līgumsaistības u.tml.) saistības ar LFS un IFF par iepriekšējām sezonām un kuri/as apņemas iemaksāt LFS 
norēķinu kontā:  
- dalības maksu:  

EUR 1800,- par komandu vienā maksājumā līdz 2016.gada 15.jūlijam vai EUR 2100,- par komandu (ja 
maksājums tiek veikts 3 (trijās) daļās): 
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EUR 700,- līdz 2016.gada 15.jūlijam;  
EUR 700,- līdz 2016.gada 15.oktobrim; 
EUR 700,- līdz 2016.gada 15.decembrim; 

- mainīgo dalības maksu par katras komandas mājas spēlēm saskaņā ar Čempionāta spēļu kalendāru: 
EUR 120,- par spēli vai EUR 100,- par spēli, ja līdz 2016.gada 20.septembrim tiek veikts maksājums par 
visām regulārajā čempionātā paredzētajām mājas spēlēm; 

- licenču maksu saskaņā ar Noteikumiem par sacensību dalībnieku licencēšanu un pārejām līdz 2016.gada 
31.augustam. 

Ja klubs/komanda vienā maksājumā paredzētās summas iemaksu kavē ilgāk nekā 3 (trīs) darbdienas, klubam/
komandai jāmaksā summa, kāda noteikta, ja maksājums tiek veikts daļās.  
Katrs klubs/komanda reizi mēnesī līdz 20.datumam saskaņā ar rēķinu veic mainīgās dalības maksas apmaksu 
par kārtējā mēnesī paredzētajām mājas spēlēm. 
Mainīgās dalības maksas par izslēgšanas turnīra spēlēm ir iekļautas klubu/komandu dalības maksās. 
Ja klubs/komanda jebkuru (tajā skaitā piemērotās soda naudas) maksājumu kavē ilgāk nekā 3 (trīs) 
darbdienas, klubs/komanda zaudē tiesības uz iespējamo dalības maksas atlaidi nākamajā sezonā. 

2. Maksājums uzskatāms par veiktu, kad maksājamā summa ir saņemta LFS norēķinu kontā. 
3. Maksa par spēles pārcelšanu – EUR 150,- (viens simts piecdesmit EUR). 
4. Katrs klubs/komanda ir atbildīgs/a par komandai vai tās dalībniekiem piemērotās soda naudas samaksu 

atbilstoši Nolikuma prasībām un sodu samaksas termiņiem. Ja noteiktā soda nauda netiek samaksāta laikā, 
komandas dalība turpmākajās spēlēs tiek apturēta līdz pilnīgai soda naudas samaksai, komandai piešķirot 
tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:5. 

VII    NORISE 

1. Čempionāta spēles notiek saskaņā ar šo Nolikumu, spēkā esošajiem Noteikumiem par sacensību dalībnieku 
licencēšanu un pārejām un spēkā esošajiem IFF florbola spēles noteikumiem.  

2. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts šajā Nolikumā vai IFF florbola 
spēles noteikumos, lēmumu pieņem LFS Sacensību komiteja atbilstoši noteiktajai kompetencei. 

3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un kas nav īpaši minēts šajā Nolikumā vai IFF florbola 
spēles noteikumos, spēles tiesneši paziņo LFS Sacensību komitejai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc 
spēles. 

4. Spēles notiek ar spēles pamatlaiku 3 x 20 minūtes. Ja spēles pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, tiek 
spēlēts 5 minūšu papildlaiks (izslēgšanas spēlēs un spēlēs par medaļām, – 10 minūšu papildlaiks) līdz 
pirmajiem gūtajiem vārtiem. Ja vārti netiek gūti arī papildlaikā, spēles uzvarētājs tiek noteikts pēcspēles 
metienu sērijā. Katras komandas 5 (pieci) spēlētāji pamīšus izpilda pa vienam pēcspēles metienam. Ja pēc 
minēto pēcspēles metienu izpildes rezultāts joprojām ir neizšķirts, katras komandas tie paši spēlētāji jebkurā 
secībā pamīšus izpilda pa vienam pēcspēles metienam, līdz kāda no komandām gūst uzvaras vārtus. Izpildot 
papildu pēcspēles metienus, iepriekšējā secība nav jāievēro, bet spēlētājs nedrīkst izpildīt trešo pēcspēles 
metienu, līdz visi viņa komandas atzīmētie spēlētāji nav izpildījuši vismaz divus. 

5. Par uzvaru pamatlaikā regulārā čempionāta spēlē komanda saņem 3 punktus; par uzvaru papildlaikā vai 
pēcspēles metienos – 2 punktus; par zaudējumu papildlaikā vai pēcspēles metienos – 1 punktu; par 
zaudējumu pamatlaikā – 0 punktu. 

6. Čempionāta spēļu sākums drīkst būt noteikts ne agrāk kā pulksten 11:00 un ne vēlāk kā pulksten 20:30. 
Darbdienā spēļu sākums ieteicams ne agrāk kā 19:00. 

7. Ja mājinieku komandai mainās mājas spēļu zāle vai spēles sākuma laiks, tas ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas 
pirms kārtējās spēles rakstiski jāsaskaņo ar LFS Sacensību komitejas vadītāju. 

8. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā čempionātā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka šādā 
secībā: 

- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 
- pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs; 
- pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs; 
- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs; 
- pēc mazākās soda laiku summas; 
- izlozes kārtībā. 

9.      Ilgstoši pārtraukumi spēles laikā: 
- ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle tiek pārtraukta ne vairāk kā uz stundu, spēlei jāturpinās kā parasti 

ar to pašu rezultātu; 
- ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle ir pārtraukta uz vairāk nekā stundu, spēle ir jāpārspēlē. Par 

pārspēles norisi lemj LFS Sacensību komitejas vadītājs. 
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10. Par neierašanos uz regulārā čempionāta spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5. Ja komanda 
neierodas uz izslēgšanas spēli, tai tiek piešķirts zaudējums visā sērijā. 

11. Klubam/komandai par savas komandas visu iespējamo izslēgšanas spēļu (mājas spēļu) laikiem un spēļu 
zālēm rakstiski jāpaziņo LFS Sacensību komitejas vadītājam ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc 
regulārā čempionāta pēdējās spēles. 

Izspēles kārtība: 
1. Čempionātā piedalās ne vairāk kā 12 komandas. 
2. Čempionāts notiek divos posmos – pirmajā posmā tiek izspēlēts divu apļu regulārais čempionāts, kurā tiek 

noskaidrotas labākās 8 (astoņas) komandas, kuras iegūst tiesības piedalīties izslēgšanas spēlēs, kas 
uzskatāmas par Čempionāta otro posmu. Izslēgšanas spēlēs neiekļuvušās četras komandas turpina spēlēt 
papildturnīrā. Papildturnīra pirmajā kārtā 9.komanda spēlē ar 12.komandu, bet 10.komanda spēlē ar 
11.komandu sērijās līdz divām uzvarām. Pirmās kārtas zaudētājas komandas spēlē otrajā kārtā, sērijā līdz 
divām uzvarām noskaidrojot komandu, kura saglabā tiesības pieteikt dalību nākamajā – 2017./2018.gada 
sezonā. Komandai, kura šajā papildturnīrā ieņem pēdējo vietu, jāaizvada pārspēles par vietas saglabāšanu 
Virslīgā līdz 2 (divām) uzvarām ar komandu no 1.līgas, kura pretendē uz iekļūšanu Virslīgā. Papildturnīra 
sērijās pirmā spēle notiek zemākstāvošās komandas laukumā, bet otrā un trešā spēle – augstākstāvošās 
komandas laukumā. 

3. Regulārā čempionāta pirmajā kārtā tiekas iepriekšējās sezonas finālā spēlējušās komandas Čempionāta 
uzvarētāju izvēlētajā laukumā. 

4. Čempionāta uzvarētāji tiek noskaidroti otrajā posmā, kurā 8 (astoņas) labākās komandas izspēlē izslēgšanas 
spēļu turnīru 1/4 finālā un 1/2 finālā sērijās līdz kādas komandas 4 (četrām) uzvarām. Izslēgšanas spēļu 
posma pirmā līdz sestajai spēlei plānojamas piektdienās – svētdienās, bet septītā spēle – otrdien vai trešdien. 
1/4 un 1/2 finālos pirmā, otrā, piektā un septītā spēle notiek augstākstāvošās komandas laukumā; trešā, 
ceturtā un sestā spēle notiek zemākstāvošās komandas laukumā. Spēles tiek aizvadītas saskaņā ar LFS 
Sacensību komitejas apstiprināto spēļu kalendāru. 

1/4 fināli 
Pāru sadalījums: 
1. vieta ar 8. vietu – A pāris 
2. vieta ar 7. vietu – B pāris 
3. vieta ar 6. vietu – C pāris 
4. vieta ar 5. vietu – D pāris 

1/2 fināli, kuros piedalās 1/4 finālu uzvarētāji. 
Pāru sadalījums: 
A pāra uzvarētājs un D pāra uzvarētājs; 
B pāra uzvarētājs un C pāra uzvarētājs. 

5. Finālspēlē tiekas abu pusfinālu sēriju uzvarētāji, noskaidrojot komandas, kuras izcīna 1. un 2. vietu 
Čempionātā. 

6. Spēlē par 3. vietu tiekas abu pusfinālu sēriju zaudētāji.  
7. Finālspēle un spēle par 3. vietu notiek LFS noteiktajā(os) laukumā(os), kurā ir ne mazāk kā 1000 sēdvietu, 

saskaņā ar LFS Sacensību komitejas apstiprināto spēļu kalendāru un izspēles kārtību, par ko komandām tiek 
paziņots 5 (piecu) dienu laikā pēc regulārā čempionāta pēdējās spēles. 

8. Visas komandas, kuras 2016./2017.gada sezonā pieteikušas dalību čempionātā un pabeidz (bez 
diskvalifikācijas) Čempionātu, nākamajā – 2017./2018.gada sezonā drīkst pieteikt dalību un piedalīties 
Latvijas čempionātā Virslīgā vīriešiem, izņemot 12.vietu ieņēmušo komandu, kurai jāaizvada pārspēles par 
vietas saglabāšanu Virslīgā. 

VIII    NODROŠINĀJUMS 

1. Mājinieku klubs/komanda nodrošina IFF florbola spēles noteikumiem un Nolikumam atbilstošu sporta zāli, 
vienotās formās tērptus sekretariātu darbiniekus (4 cilvēkus, bet izslēgšanas spēles – 5 cilvēkus): spēles 
sekretāru, spēles laika tiesnesi, statistiķi un soda laiku tiesnesi, kā arī stundu pirms spēles sākuma – 
labiekārtotas ģērbtuves komandām un dušas ar silto ūdeni un atsevišķu ģērbtuvi ar dušu tiesnešiem.  

2. Mājinieku klubs/komanda papildus sekretariāta darbiniekiem nodrošina vēl četrus vienotās formās tērptus 
darbiniekus, kuri spēļu laikā rūpējas par laukuma uzturēšanu kārtībā (kārto apmales, uzslauka grīdu u.tml.) 

,  5



un kuriem spēles laikā jāatrodas pie florbola laukuma stūriem. Klubs/komanda, kurš/a nav nodrošinājis/usi 
šādus cilvēkus, par šo pārkāpumu ir sodāms/a ar naudas sodu (kā minēts šā Nolikuma IX sadaļas 
„Disciplinārās sankcijas, protesti” 14. punktā). 

3. Mājinieku klubam/komandai ne vēlāk kā stundu pirms spēles sākuma ir jāizsniedz viesu komandai 25 
(divdesmit piecas) Čempionāta oficiālās florbola bumbiņas iesildīšanās vajadzībām (tās pēc iesildīšanās tiek 
atstātas laukumā, un cilvēki, kas rūpējas par laukuma uzturēšanu kārtībā, bumbiņas savāc). Iesildīšanās laikā 
abu komandu lietoto bumbiņu krāsai jāsakrīt ar spēles laikā lietojamo bumbiņu krāsu. Čempionāta spēļu 
vajadzībām Latvijas Florbola savienība katram klubam/komandai ne vēlāk kā līdz pirmajai mājas spēlei 
izsniedz 100 (viens simts) Čempionāta oficiālo bumbiņu. Komandas, kuras izcīna tiesības spēlēt izslēgšanas 
spēļu turnīrā, pirms šī turnīra saņem vēl 50 (piecdesmit) Čempionāta oficiālo bumbiņu. Mājinieku klubs/
komanda nodrošina visas Čempionāta spēles (un komandu iesildīšanos pirms spēlēm) tikai ar Čempionāta 
oficiālajām bumbiņām. Klubs/komanda, kurš/a nav nodrošinājis/usi šajā punktā minētās prasības, par šo 
pārkāpumu ir sodāms/a ar naudas sodu (kā minēts šā Nolikuma IX sadaļas „Disciplinārās sankcijas, protesti” 
13. punktā). 

4. Komandas visiem laukuma spēlētājiem ir jābūt diviem komplektiem (ar atšķirīgu krāsu, vēlams, – gaišas un 
tumšas krāsas, krekliem) vienādu sporta tērpu, kuri sastāv no krekla, īsajām biksēm jeb šortiem un zeķēm. 
Zeķēm jābūt uzvilktām līdz ceļiem, vienveidīgām un vienā krāsā. Komandas sporta tērpi var būt jebkurā 
krāsu salikumā, bet krekli nedrīkst būt pelēkā krāsā. Uz krekliem mugurpusē vēlams spēlētāja uzvārds 
(2017.gada / 2018.gada sezonā šāda prasība būs obligāta).  
Klubam/komandai par savas komandas sporta tērpu krāsu regulārā čempionāta mājas spēlēm un izbraukuma 
spēlēm jāpaziņo ne vēlāk kā 7 (septiņas) darbdienas pirms Čempionāta pirmās spēles.  
Klubam/komandai savas komandas sporta tērpu krāsa visām izslēgšanas spēļu posma mājas spēlēm un 
izbraukuma spēlēm ne vēlāk kā 7 (septiņas) darbdienas pirms izslēgšanas spēļu pirmās spēles rakstiski 
jāsaskaņo ar LFS Sacensību komitejas vadītāju. Pēc saskaņošanas paziņotā sporta tērpu krāsa nav maināma. 
Mājinieku komandai ir priekšroka spēļu formas krāsas izvēlē. Komandas spēļu krekliem jābūt numurētiem ar 
atšķirīgiem veselajiem skaitļiem mugurpusē un uz krūtīm ar skaidri saskatāmiem arābu cipariem. Cipariem 
mugurpusē jābūt vismaz 200 mm augstiem un uz krūtīm – vismaz 70 mm augstiem. Spēļu krekliem var būt 
jebkurš skaitlis no 1 līdz 99, bet skaitlis 1 nav atļauts laukuma spēlētājiem. Klubs/komanda, kurš/a nav 
nodrošinājis/usi šajā punktā minētās prasības, par šo pārkāpumu ir sodāms/a ar naudas sodu (kā minēts šā 
Nolikuma IX sadaļas „Disciplinārās sankcijas, protesti” 15. punktā). 

5. Mājinieku klubs/komanda nodrošina ar negāzētu dzeramo ūdeni šādā apjomā: 
-  viesu komandai – ne mazāk kā 20 litru ūdens uz katru spēli (vienas vienības tilpums ne vairāk kā 5 litri); 
-  spēles tiesnešiem – 8 (astoņas) 0,5 litru pudeles ūdens uz katru spēli. 

6. Spēles tiesneši ir atbildīgi par spēles rezultāta paziņošanu LFS Sacensību komitejas vadītājam gadījumos, ja 
klubs/komanda nav nodrošinājis/usi online protokolu. 

7. Klubiem/komandām jāsadarbojas ar LFS, nodrošinot Čempionāta popularizēšanu un publicitātes veicināšanu 
saskaņā ar šo Nolikumu un attiecīgu Valdes lēmumu izpildi.  
7.1. LFS un klubi/komandas pirms sezonas savstarpēji vienojas par reklāmas stendu atrašanās vietām,  
nosakot: 
7.1.1. ja LFS līdz Čempionāta sākumam nav noslēgts sponsoru līgums, kas paredz reklāmas izvietošanu LFS 
spēlēs,  klubiem/komandām ir tiesības izmantot LFS paredzētos reklāmas laukumus savām vajadzībām; 
7.1.2. ja Čempionāta laikā LFS noslēdz vienošanos par reklāmas izvietošanu, klubiem/komandām ir 
pienākums nodrošināt LFS tai paredzētās reklāmas pozīcijas. LFS klubus/komandas par šādu nepieciešamību 
informē ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms nākamās kalendārā paredzētās spēles; 
7.1.3. klubi/komandas nodrošina Čempionāta rezultātu tabulu un afišu izvietošanu attiecīgajā sporta 
kompleksā (afišās obligāti jābūt attēlotam LFS, Čempionāta un LFS sponsoru/atbalstītāju logotipiem).    
7.2. Ar savu dalību Čempionāta spēlēs katrs klubs/komanda atzīst, ka LFS ir šādas ekskluzīvas tiesības: 
7.2.1. tiesības uz visām Čempionāta spēļu televīzijas, radio un interneta translācijām, veidojot un pārraidot 
audiovizuālu darbu. LFS ir neierobežotas tiesības izmantot radīto audiovizuālo darbu, tā fragmentus un 
izejmateriālus, padarīt tos pieejamus sabiedrībai visu veidu skaņu un audiovizuālajā sektorā vārda 
visplašākajā nozīmē (kas pašlaik ir zināms un kas vēl tiks radīts nākotnē), tai skaitā, – internetā, kā arī 
izmantot pilnā apjomā, fragmentus un izejmateriālus jebkādā veidā, tai skaitā, – tulkot, izplatīt, pārdot, 
iznomāt u.tml. visos laikos visas pasaules teritorijā; 
7.2.2. mārketinga un licencēšanas tiesības uz LFS logotipiem, simboliku, oficiālajiem nosaukumiem, preču 
zīmēm un tirdzniecības zīmēm; 
7.2.3. tiesības uz tādu televīzijas, video un fotomateriālu izmantošanu, kuros attēlotas atsevišķas LFS spēles 
vai to kopums, ieskaitot spēlētāju attēlus, turklāt klubiem/komandām ir tiesības uz šādiem materiāliem, kas 
fiksēti savās mājas spēlēs; 
7.2.4. LFS ir tiesības izvietot reklāmas materiālus (reklāmas stendus, reklāmas plakātus) spēļu laikā saskaņā 
ar pievienoto shēmu (Pielikums Nr.1):  

,  6



7.2.4.1. LFS ir tiesības izvietot 6 (sešus) LFS atbalstītāju/sponsoru reklāmas stendus (maksimālais izmērs 1 x 
3 metri) florbola laukuma malā katras spēles laikā:  
7.2.4.2. Ja spēle tiek pārraidīta TV, reklāmas stendi jāizvieto TV kameru redzamības zonā. Ar TV kameru 
redzamības zonu saprot laukuma gala malas, kas atrodas aiz vārtiem un laukuma sānu malu pretī centrālajai 
TV kamerai. 
7.2.5. LFS ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes uz 6 (sešām) laukuma apmalēm (izmērs 0,5 x 2 līdz 2,5 m); 
7.2.6. LFS ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes laukuma centrā; 
7.2.7. LFS ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes vārtu laukumos; 
7.2.8. LFS ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes 6 (sešās) izspēļu vietās; 
7.2.9. LFS ir atbildīga par visu LFS reklāmas materiālu izgatavošanu un nogādāšanu spēļu zālēs. 
7.3. LFS ir tiesības veikt sponsoru reklāmas aktivitātes LFS spēļu norises vietās, par to iepriekš paziņojot 
attiecīgajam klubam/komandai 7 (septiņas) darbdienas pirms spēles. 
7.4. LFS ir tiesības izmantot klubu/komandu apstiprināto simboliku ar nosacījumu, ka LFS izmanto klubu/
komandu logotipus, saskaņojot tos ar klubiem.  
7.5. Klubam/komandai tās mājas zālē jānodrošina interneta pieslēgums. 
7.6. Klubiem/komandām ir tiesības pretendēt uz 7.2.5. punktā noteiktajiem reklāmas laukumiem saskaņā ar 
šīs sadaļas 7.1. punktā noteikto. 
7.7. Mājinieku klubs/komanda nodrošina LFS akreditēto mediju pārstāvju iekļūšanu spēļu zālē bez maksas 
un sniedz atbalstu viņu profesionālo pienākumu veikšanai. 
7.8. Mājinieku klubs/komanda nodrošina LFS Valdes locekļu, LFS komiteju vadītāju un LFS Sacensību 
komitejas vadītāja nozīmēto novērotāju, kuriem ir LFS izsniegtas „Ieejas kartes’’ iekļūšanai spēļu zālē bez 
maksas un sniedz atbalstu viņu profesionālo pienākumu veikšanai.  
7.9. Mājinieku klubs/komanda nodrošina Virslīgā vīriešiem spēlējošo komandu pārstāvju, kuriem ir LFS 
izsniegtas „Ieejas kartes’’ iekļūšanu spēļu zālē bez maksas. 
7.10. Klubs/komanda nodrošina savas komandas spēlētāju un pārstāvju gatavību 60 (sešdesmit) minūšu laikā 
pēc spēles piedalīties pēcspēles preses konferencē vai sniegt pēcspēles intervijas un komentārus mediju 
pārstāvjiem. 

8. Mājinieku klubam/komandai visa Čempionāta laikā jānodrošina, lai spēļu zālē būtu izkārts Latvijas valsts 
karogs atbilstoši Latvijas valsts karoga likumā noteiktajām prasībām par valsts karoga lietošanu. Čempionātā 
katras komandas pirmajai mājas spēlei jāsākas ar Latvijas valsts himnas atskaņošanu, kas tiek veikta saskaņā 
ar likumu „Par Latvijas valsts himnu”. 

9. Mājinieku klubs/komanda nodrošina katras spēles labāko spēlētāju noteikšanu, apbalvošanu un viņu vārdu un 
uzvārdu ierakstīšanu spēles online protokolā. Balvās labākajiem spēlētājiem nedrīkst pasniegt alkoholiskos 
dzērienus, dāvanu vai atlaižu kartes/kuponus alkoholisko dzērienu iegādei. 

10. LFS sedz ar Čempionāta rīkošanu saistītos administratīvos izdevumus, datu bāzes uzturēšanas izdevumus, 
komiteju vadītāju darba samaksu, tiesnešu darba samaksu, novērotāju darba samaksu, tiesnešu, novērotāju 
transporta izdevumus, kausu, medaļu, diplomu un citu apbalvojumu izgatavošanas izmaksas. 

11. Klubi/komandas sedz visus Nolikumā paredzētos izdevumus, ieskaitot sporta zāļu īri, savus transporta, 
naktsmītņu, ēdināšanas, apdrošināšanas un citus izdevumus, kas saistīti ar dalību Čempionātā. 

12. Mājinieku klubs/komanda sacensību norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās 
palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo 
aktu ievērošanu un ir atbildīgs/a par to.  

13. Mājinieku klubs/komanda nodrošina ieejas biļešu uz spēlēm tirdzniecību. 
14. Mājinieku klubs/komanda nodrošina spēles informatoru un muzikālu pavadījumu spēles starplaikos. Spēles 

dalībnieku un skatītāju informēšanu veic informators. Informatoram aizliegts izmantot mikrofonu komandas 
uzmundrināšanai vai skatītāju emociju pastiprināšanai, līdz spēle nav apturēta. 

15. Mājinieku klubam/komandai komandas uzmundrināšanai vai skatītāju emociju pastiprināšanai spēles laikā 
ieteicama kluba/komandas talismana un/vai karsēju grupas klātbūtne. Spēles laikā uzmundrinātāji nedrīkst 
atrasties tuvāk kā 2 (divu) metru attālumā no laukuma, komandu soliņu zonā un aiz viesu komandas vārtiem. 

16. Mājinieku klubs/komanda nodrošina spēles online protokolu internetā (LFS mājaslapā). Izņēmuma 
gadījumos, par to nekavējoties paziņojot LFS Sacensību komitejas vadītājam, protokola versiju internetā 
ievada 60 minūšu laikā pēc spēles beigām.  

17. Mājinieku klubs/komanda nodrošina kvalitatīvu spēles video filmēšanu. Filmēšanas laikā video kamerai jābūt 
nostiprinātai speciāli tai paredzētā statīvā. Ja spēles laikā rodas konflikts, kas nebeidzas līdz spēles beigām, 
filmēšana jāveic līdz konfliktsituācijas beigām. Attiecīgās spēles video materiāla pilna versija mp4 formātā 
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jāievieto LFS serverī 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles. Pēc LFS Valdes vai citu LFS pārvaldes 
institūciju pieprasījuma – nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundas pēc spēles. 

18. Tiesības veikt spēles filmēšanu ir abiem klubiem/komandām, kuri/as sacenšas attiecīgajā spēlē. Mājinieku 
klubs/komanda nodrošina viesu klubam/komandai vietu spēles filmēšanai. 

19. LFS neuzņemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem Čempionāta laikā un par sabiedrisko kārtību 
sacensību norises vietās. 

IX    DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI 

1. Sacensību dalībnieku un klubu/komandu pārkāpumu sodīšana ir noteikta LFS Valdes apstiprinātajā LFS 
Disciplinārās komitejas nolikumā un Čempionāta Nolikumā. Lēmumus par klubu, komandu, spēlētāju un 
pārstāvju sodīšanu saskaņā ar Nolikumu pieņem LFS Sacensību komitejas vadītājs. LFS Disciplinārā 
komiteja izskata gadījumus, kas nav paredzēti Nolikumā vai Disciplinārās komitejas nolikumā. 

2. Personas, kas pārkāpušas šā Nolikuma II sadaļas 7. un 8. punktu, LFS Disciplinārā komiteja ir tiesīga sodīt, 
piemērojot šādas sankcijas: komandu spēlētājiem, oficiālajiem pārstāvjiem, sekretariāta darbiniekiem, kā arī 
citām ar komandu saistītām personām – diskvalifikācija no LFS rīkotajiem un saskaņotajiem čempionātiem, 
turnīriem, kausa izcīņām un citiem sporta pasākumiem, kā arī no jebkādas dalības Nacionālās izlases sastāvā 
līdz 5 (pieciem) gadiem, savukārt tiesnešiem – diskvalifikācija no LFS rīkotajiem un saskaņotajiem 
čempionātiem, turnīriem, kausa izcīņām un citiem sporta pasākumiem līdz 5 (pieciem) gadiem. 

3. Ja klubs/komanda uz spēli ierodas mazāk kā 12 spēlētāju sastāvā, tam/tai jāmaksā soda nauda EUR 100,- par 
katru iztrūkstošo spēlētāju.  

4. Klubam/komandai par spēlētāja numura maiņu jāiemaksā LFS norēķinu kontā EUR 50,-. 
5. Gadījumā, ja spēlē piedalās spēlētājs vai pārstāvis, kuram nav tiesību piedalīties spēlē vai kuram ir jāizlaiž 

spēle viņam piemēroto sankciju dēļ, pārkāpumu izdarījušajai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 
rezultātu 0:5 un soda nauda EUR 500,-. 

6. Ja komanda pārtrauc dalību Čempionātā, tai neatkarīgi no izspēlēto spēļu skaita ir jāsamaksā visas ar dalību 
saistītās maksas. LFS Valdei ir tiesības lemt par papildu sankcijām klubam/komandai. 

7. Par neierašanos uz regulārā turnīra spēli komandai jāiemaksā LFS norēķinu kontā EUR 700,-.  
8. Par neierašanos uz izslēgšanas turnīra spēli komandai jāiemaksā LFS norēķinu kontā EUR 1400,-, un 

komanda tiek izslēgta no dalības Čempionātā.  
9. Par neierašanos uz 3 (trim) regulārā čempionāta spēlēm komandu diskvalificē. Ja komandu diskvalificē, visus 

šīs komandas spēļu rezultātus anulē gadījumā, ja komanda nav izspēlējusi vairāk nekā 50% spēļu. Ja 
komanda aizvadījusi 50% un vairāk spēļu, atlikušās komandas saņem uzvaru ar rezultātu 5:0. 

10. Par vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņa kavējumu kavējuma maksa ir EUR 20,- par katru nokavēto 
dienu.  

11. Kluba/komandas kārtējo maksājumu (dalības maksas, licenču maksas, soda naudu u.tml.) kavējuma gadījumā 
komandas dalība Čempionātā tiek apturēta, un līdz naudas iemaksai nākamajās plānotajās spēlēs komandai 
tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:5.  

12. Par komandas atteikšanos pabeigt spēli – soda nauda EUR 300,-, ja vien komanda nav iesniegusi protestu, 
kuru izskatot, LFS Disciplinārā komiteja ir atzinusi par pamatotu.  

13. Klubs/komanda, kura/as mājas zālē notiek Čempionāta spēle un kurš/a nav nodrošinājis/usi spēles zāles, 
laukuma apmaļu un vārtu esamību tehniskā kārtībā vai nav izsniedzis/gusi pretinieku komandai 25 bumbiņas 
iesildīšanās vajadzībām (šo faktu fiksē laukuma tiesneši un ieraksta spēles protokolā), ir sodāms/a ar naudas 
sodu EUR 50,- par katru pārkāpumu. 

14. Klubs/komanda, kas nav nodrošinājis/usi četrus darbiniekus (vienotās formās tērptus), kuri spēļu laikā 
rūpējas par laukuma uzturēšanu kārtībā (kārto apmales, uzslauka grīdu u.tml.), ir sodāms/a ar naudas sodu 
EUR 50,-. 

15. Klubs/komanda, kas nav nodrošinājis/usi atbilstošas spēļu formas un to numerāciju atbilstoši šā Nolikuma 
VIII sadaļas 4. punktā minētajām prasībām, sodāms/a ar naudas sodu EUR 50,-, bet par saskaņoto sporta 
tērpu krāsu neievērošanu izslēgšanas spēļu posmā, – ar naudas sodu EUR 300,-. 

16. Klubs/komanda, kas nav nodrošinājis/usi sekretariāta darbiniekus (vienotās formās tērptus) – spēles 
sekretāru, spēles laika tiesnesi, statistiķi, soda laiku tiesnesi, ir sodāms/a ar naudas sodu līdz EUR 50,-.  

17. Klubs/komanda, kas nav nodrošinājis/usi spēles online protokolu internetā, ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 
50,-. 

18. Klubs/komanda, kas nav aizpildījis/usi pieteikumu, kurš jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 45 minūtes 
pirms spēles sākuma, vai pēc spēles sekretariāta pieprasījuma nevar uzrādīt spēlētāju vai pārstāvju personu 
apliecinošus dokumentus, ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 50,-. 
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19. Klubs/komanda, kas nav nodrošinājis/usi spēles video filmēšanu un videomateriālu ievietošanu LFS serverī, 
ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 50,-. 

20. Klubs/komanda, kuras uz spēli pieteiktie komandas spēlētāji un/vai oficiālie pārstāvji spēles zālē spēles laikā 
izmanto mobilos tālruņus, ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 50,-. 

21. Klubs/komanda,kas nav nodrošinājis/usi ieejas biļešu uz mājas spēlēm tirdzniecību, ir sodāms/a ar naudas 
sodu EUR 50,-. 

22. Par šajā sadaļā minēto punktu atkārtotiem pārkāpumiem un par pārkāpumiem izslēgšanas spēļu laikā klubs/
komanda tiek sodīts/a divkāršā apmērā. 

23. Par IFF Florbola spēles noteikumu pārkāpumiem, par kuriem saņemti spēles sodi, soda naudas un 
diskvalifikācijas termiņi piemērojami šādos apmēros:  
- par spēles sodu 1 – soda nauda līdz EUR 50,- (piecdesmit EUR);  
- par spēles sodu 2 – soda nauda no EUR 25,- (divdesmit pieci EUR) līdz EUR 70,- (septiņdesmit EUR) un 
diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli LFS rīkotajās vai saskaņotajās sacensībās;  
- par spēles sodu 3 – soda nauda no EUR 100,- (viens simts EUR) līdz EUR 200,- (divi simti EUR) un 
diskvalifikācija uz 2 (divām) līdz 5 (piecām) spēlēm LFS rīkotajās vai saskaņotajās sacensībās. 

24. Klubu/komandu spēlētājiem un pārstāvjiem par rupjiem oficiālo IFF Florbola spēles noteikumu vai LFS 
nolikumu pārkāpumiem LFS Disciplinārā komiteja var piemērot sodus, izvērtējot attiecīgās spēles 
videoierakstu. 

25. Jebkuras radušās problēmas Čempionāta dalībniekiem jārisina kopīgi ar LFS iekšējā darba kārtībā, saskaņā ar 
LFS statūtiem, Valdes lēmumiem, sacensību nolikumiem un IFF oficiālajiem noteikumiem, neizmantojot 
mediju starpniecību. Sods par šī punkta neievērošanu – EUR 100,-. 

26. Čempionāta dalībniekam nav tiesību izteikt masu medijiem personīga rakstura negatīvas atsauksmes par citu 
LFS rīkoto vai saskaņoto sacensību dalībnieku darbu. Sods par šī punkta neievērošanu – EUR 100,-. 

27. Mājinieku klubs/komanda nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu laukuma tiesnešu ģērbtuvēs vismaz 45 
minūtes pirms spēles sākuma, spēles pārtraukumu laikā un vismaz 45 minūtes pēc spēles. Sods par šī punkta 
neievērošanu – EUR 200,-. 

28. Klubam/komandai, kas nav nodrošinājis/usi Čempionāta dalībnieku (tiesnešu, novērotāju, LFS pārstāvju, 
spēlētāju, pārstāvju) drošību spēles norises zonā, kā rezultātā izraisījies incidents, var piemērot šādas 
sankcijas: sods EUR 500,-; nākamās/o spēļu aizvadīšana bez skatītājiem; spēles aizvadīšana neitrālā vai 
pretinieku laukumā. 

29. Protestu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas procedūru nosaka LFS Disciplinārās komitejas nolikums. 
Protests iesniedzams LFS birojā rakstveidā 24 stundu laikā pēc spēles. Kluba/komandas protesta gadījumā 
spēles protokolā jāatzīmē pieteiktais protests un 3 (trīs) bankas darba dienu laikā LFS norēķinu kontā 
jāiemaksā drošības nauda EUR 100,- apmērā. Protesta apmierināšanas gadījumā klubam/komandai drošības 
nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu laikā. 

30. Iesniegums/sūdzība iesūtāma LFS birojā elektroniski vai rakstveidā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā 
no pārkāpuma izdarīšanas vai konstatēšanas brīža. 

31. Protests tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas brīža, bet ne agrāk kā pirms 
drošības naudas saņemšanas LFS norēķinu kontā. 

32. LFS Sacensību komitejas lēmumus var apstrīdēt LFS Disciplinārajā komitejā, iesniedzot pieteikumu un 
iemaksājot LFS norēķinu kontā drošības naudu EUR 50,-. Pieteikuma apmierināšanas gadījumā klubam/
komandai drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu laikā. Pieteikums tiek izskatīts tikai pēc 
drošības naudas saņemšanas LFS norēķinu kontā. 

33. LFS Disciplinārās komitejas un LFS Sacensību komitejas lēmumus var apstrīdēt LFS Apelācijas komitejā, 
iesniedzot pieteikumu un iemaksājot LFS norēķinu kontā drošības naudu EUR 300,-. Pieteikuma 
apmierināšanas gadījumā klubam/komandai drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu laikā. 
Pieteikums tiek izskatīts tikai pēc drošības naudas saņemšanas LFS norēķinu kontā. 

34. LFS Apelācijas komiteja  
- LFS Apelācijas komitejas uzdevums ir izskatīt pieteikumus, kas pārsūdzēti Nolikumā noteiktajā kārtībā.  
- LFS Apelācijas komitejas vadītājam ir tiesības sasaukt LFS Apelācijas komitejas sēdi arī gadījumos, ja LFS 

dalībnieku rīcība radījusi kaitējumu LFS tēlam. 
- LFS Apelācijas komiteja lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja kāds komitejas 

loceklis nevar ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu viedokli viņš drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu 
elektroniski vai pa faksu). 

- LFS Apelācijas komiteja pieteikumu izskata 5 (piecu) darbdienu laikā no tā saņemšanas brīža, bet ne agrāk 
kā pirms drošības naudas saņemšanas LFS norēķinu kontā. 

- LFS Apelācijas komitejas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
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X    TIESNEŠI UN NOVĒROTĀJI 

1. Spēles apkalpo tikai LFS vai citu valstu florbola federāciju licencēti laukuma tiesneši. 
2. Uz katru LFS spēli tiek nozīmēti 2 (divi) laukuma tiesneši un atsevišķos gadījumos – arī spēles novērotājs. 
3. Laukuma tiesnešus un novērotājus nozīmē LFS Sacensību komitejas vadītājs.  
4. Laukuma tiesnešiem, novērotājiem, sekretariāta darbiniekiem, spēles laika tiesnešiem un soda laiku 

tiesnešiem ir jāievēro LFS statūtu, šā Nolikuma, IFF oficiālo florbola spēles noteikumu prasības, kā arī LFS 
Sacensību komitejas vadītāja rīkojumi, instrukcijas un prasības. Šī punkta neievērošanas gadījumā soda 
sankcijas nosaka LFS Sacensību komitejas vadītājs. 

5. Laukuma tiesnešiem, novērotājiem, sekretariāta darbiniekiem, spēles laika tiesnešiem un soda laiku 
tiesnešiem spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās alkoholiskos dzērienus un citas 
apreibinošas vielas lietot AIZLIEGTS. Vainīgais tiek atstādināts no viņa pienākumu pildīšanas, līdz sodu 
nosaka LFS Sacensību komitejas vadītājs. 

6. Gadījumā, ja tiek pierādīta jebkura laukuma tiesneša, sekretariāta darbinieka, spēles laika tiesneša, soda laiku 
tiesneša vai novērotāja tendencioza darbība kādas komandas labā, vainīgais tiek atstādināts no viņa 
pienākumu pildīšanas, līdz sodu nosaka LFS Sacensību komitejas vadītājs. 

7. Gadījumā, ja ir iesniegts protests, LFS oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē par to obligāti ir jāpaziņo LFS 
Sacensību komitejas vadītājam 30 minūšu laikā. 

8. Par jebkuru Nolikuma punktu neievērošanu jebkurš LFS dalībnieks var ziņot spēles tiesnesim. Pēc tam viņam 
LFS birojā jāiesniedz vai jāiesūta detalizēts rakstisks notikuma izklāsts. Tiesnešiem Nolikuma pārkāpumu 
gadījumos par notikušo rakstiski jāpaziņo LFS Sacensību komitejas vadītājam, kurš pieņems Nolikumam un 
IFF noteikumiem atbilstošu lēmumu. 

9. Lai papildus vērtētu tiesnešu darbību spēlēs, LFS Sacensību komitejas vadītājam ir tiesības nozīmēt uz LFS 
spēlēm neatkarīgos novērotājus. Ja 2 (divu) mēnešu laikā par konkrētu tiesnesi tiek saņemti 3 (trīs) negatīvi 
darbības vērtējumi, LFS Sacensību komitejai ir tiesības attiecīgo tiesnesi atstādināt no LFS tiesneša 
pienākumu pildīšanas uz 1 (vienu) mēnesi. Īpašos gadījumos LFS Sacensību komiteja var nodot jautājumu 
izskatīšanu LFS Disciplinārajai komitejai. 

10. Par tiesnešu darba kvalitāti atbild LFS Tiesnešu komiteja. 

XI    APBALVOŠANA 

1. Čempionāta pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar diplomiem un kausiem, bet šo komandu ne 
vairāk kā 32 dalībniekus, kuri piedalījušies Čempionāta spēlēs, apbalvo ar diplomiem un medaļām. 
Čempionāta uzvarētāju komandu apbalvo ar Ceļojošo kausu. 

2. Čempionāta vērtīgāko spēlētāju, rezultatīvāko spēlētāju, labāko uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu apbalvo ar 
piemiņas balvām.  

3. Regulārā čempionāta uzvarētāja komanda nākamajā sezonā tiek atbrīvota no fiksētās dalības maksas 100% 
apmērā.  

4. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām. Treneru, tiesnešu, dalībnieku un žurnālistu 
rakstiskas aptaujas rezultātā var noteikt simbolisko izlasi 6 (sešu) spēlētāju sastāvā. 

Latvijas Florbola savienība 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Pielikums Nr.1                                                                                                                                         APSTIPRINĀTS                                                                                                                                                             
Latvijas 24. čempionāta florbolā Virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem Nolikumam                                   Latvijas Florbola savienības             
              Valdes sēdē 2016.gada 14.jūnijā
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GALVENĀ TV KAMERA VAI SKATĪTĀJU TRIBĪNES 

* - Florbola laukuma apmales 


