
AUGŠDAUGAVAS  NOVADA  2022. GADA 
ČEMPIONĀTA FLORBOLĀ VĪRIEŠIEM 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi 
      

1.1. Popularizēt  un veicināt  florbola  attīstību Augšdaugavas novadā.   
1.2. Veicināt novada iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm. 
1.3. Noskaidrot Augšdaugavas novada labākās komandas un spēlētājus florbolā.  

2. Vadība 
      

2.1. Sacensības organizē un vada Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Sporta nodaļa 
sadarbībā ar Latvijas Florbola Savienību, atbildīgā persona Gunārs Kucins (mob. 25442507, e-pasts 
gunars.kucins@augsdaugavasnovads.lv). Sacensību galvenais tiesnesis – Edgars Teivāns (tālr. 29176687, e-
pasts eseja4@inbox.lv).   
2.2. Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Gunārs Kucins. 
2.3. Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild un apstiprina galvenais tiesnesis.  
Par sacensību norisi atbilstoši nolikumam un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām, kā arī laukuma tiesnešu 
nozīmēšanu vadīt spēles atbild galvenais tiesnesis;  
2.4. Par sacensību norisi, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm, 
atbild galvenais tiesnesis; 
2.5. Čempionāts tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē. 

3. Vieta un laiks 

3.1. Novada čempionāts notiks pēc sabraukuma principa no 2022.gada 13. marta.   
3.2. Spēles notiks Špoģu vidusskolas sporta zālē. 

4. Komandu pieteikumi un dalībnieki 

4.1. Novada čempionātā piedalās Ambeļu, Kalupes, Vaboles, Naujenes, Višķu, Skrudalienas, Demenes, Līksnas/
Sventes, Kalkūnu pagastu un Ilūkstes pilsētas komandas. 
4.2. Komandas jāpiesaka līdz 2022. gada 4. martam rakstiski, uz e-pastu 
gunars.kucins@augsdaugavasnovads.lv, ja komanda nav iesniegusi iepriekšējo rakstisko pieteikumu 
noteiktajā laikā, tad dalība čempionātā ir liegta. 
4.3. Sacensību 1. dienā līdz spēles sākumam ir jāiesniedz aizpildīts komandas dalībnieku vārdiskais pieteikums: 
komandas nosaukums, spēlētāja dati (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarēta dzīves vieta), spēlētāja parakts 
par savu veselības stāvokli (ja ir 18 gadi uz čempionāta sākuma laiku), jaunākiem par 18 gadiem ģimenes ārsta 
atļauja, čempionātā drīkst piedalīties 2006. gadā dzimušie un vecāki spēlētāji (komandas rakstiskajā pieteikumā 
uzrādītajam spēlētāju sarakstam pilnībā jāsakrīt ar iepriekšējā rakstiskā pieteikuma spēlētāju sarakstu). 
4.4. Dalībnieki, apstiprinot savu dalību turnīrā, 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. 
4.5. 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, kuras realizē aizgādniecības tiesības) un 
attiecīgo komandu vadītāji. 

Apstiprinu: Apstiprinu:

Augšdaugavas novada pašvaldības Latvijas Florbola Savienības

Centrālās administrācijas prezidents

Sporta nodaļas  vadītājs           

__________________G. Kucins _____________I. Pētersons   



4.6. Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaikus nedrīkst būt pieteikti vairāk par 17 (septiņpadsmit) spēlētājiem. 
4.7. Papildus izmaiņas pieteikumā turnīra laikā nav atļautas. 
4.8. Pieteikumu  paraksta  pagasta pārvaldes vadītājs un komandas pārstāvis (sporta organizators).   
4.9. Augšdaugavas novada pagastu komandās drīkst spēlēt spēlētāji, kuru deklarētā dzīvesvieta uz 26.02.2022. ir 
Augšdaugavas novada teritorija, kā arī attiecīgajā pagastā strādājošie un novada skolu absolventi un pašreizējie 
skolēni. 
4.10. Čempionātā nedrīkst piedalīties LFS virslīgā pieteiktie spēlētāji. 
4.11. Visiem dalībniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra noteikums Nr.662 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un florbola savienības  Covid – 19 protokols - 
“Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
biedrības “Latvijas Florbola Savienība” organizētajās florbola sacensībās.                                                                                                                                 
4.12. Pagasta komandas vadītājs un dalībnieki ar savu parakstu pieteikumā apliecina, ka dalībnieki un tos 
pavadošās personas neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību 
atspoguļošanā presē un personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pagasts) ievadi un publicēšanu sacensību 
protokolos un sacensību aprakstos presē. Gadījumos, kad dalībnieki nevēlas, lai tiktu publicētas viņu 
fotogrāfijas vai personu dati publikācijās un protokolos, viņiem līdz sacensību sākumam par to ir jāinformē 
sacensību galvenais tiesnesis. 

5. Uzvarētāju noteikšana 
     
5.1. Novada čempionātā tiks izspēlēts pamatturnīrs (viens aplis) un finālturnīrs. 
Finālturnīrā piedalās astoņas labākās pamatturnīra komandas. 
5.2. Pamatturnīrā komandu vietas nosaka pēc lielākas izcīnīto punktu summas. Uzvara – 2 punkti, neizšķirts – 1 
punkts, zaudējums – 0 punktu. 
5.3. Gadījumā, ja punktu skaits ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai: 

- labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība); 
- lielāks uzvaru skaits visās spēlēs; 
- labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 
- lielāks iesisto vārtu skaits; 
- izlozes palīdzību. 

5.4. Finālturnīrā izspēlē ¼ finālu (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), ½ finālu un finālu. ¼ finālā zaudējušās komandas ieņem 
vietas attiecīgi pamatturnīra rezultātu reitingam. 
                                                                                 

6. Sacensību reglaments 

6.1. Spēles notiks pēc florbola noteikumiem; 
6.2. Spēles ilgumu nosaka galvenais tiesnesis;  
6.3. Maiņu skaits nav ierobežots, atļautas atgriezeniskās maiņas; 
6.4. Katra kluba trenerim vienu reizi spēlē ir tiesības paņemt 1 minūtes pārtraukumu (time out); 
6.5. Komanda spēlē vienādās sporta formās ar skaidri saredzamiem spēlētāju numuriem priekšpusē un 
aizmugurē. Par šī punkta neievērošanu komanda var netikt pielaista pie spēles un tai piešķir zaudējumu. 
Vienādas formas krāsas gadījumā viesu komanda maina formas tērpu; 
6.6. Komanda uz spēli var nokavēt ne vairāk kā 15 min., ja nokavē vairāk, komandai spēlē piešķir zaudējumu ar 
rezultātu 0:10, turnīra tabulā 0 punktu; 
6.7. Sporta zālē, kur notiek novada čempionāta spēles, spēļu laikā obligāti ir jābūt medicīnas aptieciņai; 
6.8. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav minēts nolikumā vai  florbola noteikumos, 
lēmumus pieņem čempionāta galvenais tiesnesis vai konkrētas spēles vecākais tiesnesis; 
6.9. Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākumu norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta pasākuma 
organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kartības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus; 
6.10. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas kontroles procedūru, 
spēlētājiem un citiem Čempionāta dalībniekiem jāpakļaujas Latvijas Antidopinga biroja darbinieku prasībām. 
Visa informācija atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: 
antidopings.gov.lv.; 
6.11. Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskas 
palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu 
ievērošanu. 

        
7. Apbalvošana 

7.1. Novada čempionāta godalgoto vietu ieguvējas  komandas apbalvos ar medaļām un piemiņas  kausiem.  
7.2. Ar piemiņas balvām apbalvos novada čempionāta 3 labākos spēlētājus un vienu rezultatīvāko spēlētāju.   



8. Finansiālie nosacījumi 

8.1. Augšdaugavas novada čempionāta florbolā sacensību sarīkošanas, apbalvošanas un sporta zāles īres   
izdevumus apmaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Sporta nodaļa, pārējos 
izdevumus sedz komandējošās iestādes.  

9. Protestu iesniegšana 
     

9.1. Protesta iesniegšanu fiksē 15 minūšu laikā pēc spēles beigām.                         

DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS 

1. Komandai ieskaita zaudējumu 0:10 
1.1. par neierašanos uz spēli bez attaisnojoša iemesla;  
1.2. par nepieteikta vai diskvalificēta spēlētāja piedalīšanos spēlē; 
1.3. par spēlētāja, kurš neatbilst šī nolikuma noteikumiem, piedalīšanos spēlē. 

2. Diskvalifikācija uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz noteiktam laika periodam no visām 
Augšdaugavas novada organizētajām  sacensībām, atkarībā no pārkāpuma smaguma 
2.1. par atklātu fizisku vai verbālu uzbrukumu pretiniekam, tiesnesim, oficiālām personām, skatītājiem.    
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