
Bērnu un jauniešu florbola turnīrs „Stars cup 2023”
4x4 

Nolikums.

Mērķis: Florbola un veselīga dzīves veida popularizēšana (bērnu un jauniešu) 
vidū.

Organizatori:            Biedrība SK AMBER, Reg. Nr.40008215966, t.20210248 

Vieta: Rīgas Juglas vidusskolas sporta laukums

Laiks: 03.06.2023; U – 15 - 2008 g.dz sākums plkst. 11.00/ 
 U – 11 - 2012 g.dz sākums plkst. 14.30

10.06.2023; U – 13 - 2010 g.dz sākums plkst. 11.00/ 
U –   9 - 2014 g.dz sākums plkst. 14.30

01.07.2023; U –   7 - 2016 g.dz sākums plkst. 11.00

Dalībnieki: Rīgas florbola klubu audzēkni (zēni un meitenes)

Pieteikšana: Par piedalīšanos komandām ir jāpiesakās sūtot pieteikumu uz 
skstars.florbols@inbox.lv
Iesniedzot komandas pieteikumu dalībai turnīrā ir jānorāda: 
Kluba nosaukums, komandas nosaukums, kontakttālrunis un e-
pasts.

Tiesneši: Turnīra galvenais tiesnesis J.Fedulovs, kontakttālrunis : 29135863

Vispārējie Spēles notiks pēc atvieglotiem florbola noteikumiem (pielikums Nr.1)
noteikumi:

 Komandas sastāvs: līdz 12 spēlētājiem 
 Spēles laikā : laukumā (4 spēlētāji bez vārtsargiem.
 Tiek spēlēts viens periods U – 15 - 15 min.; U – 13 - 13 min.;

U – 11 - 11 min.; U – 9 - 10 min.; U – 7   - 10 min.;
 Spēles notiek uz 16 m x 36 m laukuma, vārtu izmērs 0,80 m x

0,60 m.
 Spēlētāji,  kas  saņem  divas  dzeltenās  vai  arī  vienu  sarkano

kartiņu, izlaiž nākošo spēli.
 Turnīra  laika  spēlētājs  drīkst  piedalīties  tikai  vienā  komandā

vienā vecuma grupā (nevar pāriet  no vienas komandas vienā
vecuma grupā ne uz citu  komandu sava vecuma grupā, ne uz
citu  komandu citā vecuma grupā)

Medicīniskā Turnīra organizētais nodrošina ārsta klātbūtne turnīra laikā. 
palīdzība:
Turnīra 
dalībmaksa: 24 EUR par komandu 

Apbalvošana: 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvotas ar komandas kausu un medaļām.
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Bērnu un jauniešu florbola turnīrs „Stars cup 2023” 4x4 nolikuma Pielikums Nr. 1

Spēles noteikumi.

• Spēles notiek  16 x 36  m laukumos ar apmalēm. Spēlēm tiek izmantoti  0,80 m x 0,60 m
vārti, pie katriem tiekot iezīmētam vārtsarga laukumam 1 metra rādiusā. Spēles notiek bez
vārtsarga. Katrai komandai spēles laikā laukumā atrodas četri spēlētāji. Komanda drīkst veikt
neierobežotu spēlētāju maiņu skaitu.
• Par uzvāru tiek piešķirti divi punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu– nulle
punktu 
• Vienāda punktu skaitā divām vai vairāk komandām priekšroka ir komandai kurai ir :       

1. lielākais punktu skaits savstarpējās spēlēs 2. Labāka kopēja turnīra vārtu starpība
•  Ja  visi  šie  rādītāji  ir  identiski,  augstāku  vietu  ieņēmušo  komandu  nosaka  ar  papildus
izgājienu 1:1 palīdzību līdz pirmajai kļūdai.
• Spēles laiks ir  U – 15 - 15 min.; U – 13 - 13 min.; U – 11 - 11 min.; U – 9 - 10 min.; U
– 7   - 10 min.; (neefektīvais laiks).

•  Spēle  netiek  uzsākta  ar  centra  izspēli.  Pirms  spēles  uzsākšanas  abu komandu  pārstāvji
savstarpēji ar izlozes palīdzību noskaidro komandu, kurai piederēs pirmais uzbrukums, kas
tiek uzsākts pēc spēles starta signāla.
 • Pēc katriem gūtajiem/zaudētajiem vārtiem komandu pārstāvjiem savstarpēji  jāapstiprina
dotā brīža spēles rezultāts, kam seko spēles atsākšanās ar jaunu izspēli. 
• Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens viens pret vienu, sākot no
laukuma centra. Pārējo pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku komandai jaunas
izspēles veikšanai. 
• Visās strīdīgajās situācijās bumbiņa tiek izspēlēta laukuma malā pie nosacītās centra līnijas,
piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas. 
• Pēc vārtu zaudējuma vai pēc izgājiena 1:1 izpildes bumbiņa tiek ievadīta spēlē no viena
metra zonas līnijas pie vārtiem. Šajā gadījumā jauns uzbrukums obligāti jāuzsāk ar vismaz
vienu piespēli un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst izdarīt metienu pa pretinieku vārtiem. 
• Pie katriem vārtiem vārtu priekšā ir iezīmēta vienu metru plata zona jeb vārtu laukums, kurā
gan uzbrūkošajiem, gan aizsargājošajiem spēlētājiem ir aizliegts iekāpt. Ja šis aizliegums tiek
pārkāpts, viens pretējās komandas spēlētājs izpilda izgājienu 1:1. 
Izgājiens “viens pret vienu”: 

•  Bumbiņas  izraidīšanas,  vārtsarga  laukuma  pārkāpuma  vai  neatļautas  ķermeņa  daļas
pieskāriena  pie  laukuma  seguma  gadījumā  izgājienā  1:1  obligāti  jāpiedalās  (aizsardzības
situācijā) noteikumu pārkāpējam. 

•  Izgājiena  laikā  aizsargājošās  komandas  spēlētājs  nedrīkst  ar  ceļiem pieskarties  laukuma
seguma virsmai. Ja tā notiek, izgājiens automātiski tiek fiksēts kā rezultatīvs. 

Sacensību  dalībniekiem  jāievēro  valstī  noteiktos  epidemioloģiskos,  dezinfekcijas  un
distancēšanās  noteikumus.  Katrs  dalībnieks  izmanto  personīgos  dezinficēšanās
līdzekļus! 

Rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. Vizuālais, video un audio
materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var tikt izmantots masu mēdijos,
interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet,
ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā! 




