
Valmieras novada, Naukšēnu  

Florbola turnīrs 3x3 

 

Mērķis un uzdevumi. 

 

1. Veicināt florbola a1s3bu Valmieras novadā un tuvākajā apkārtnē. 

2. Noskaidrot spēcīgākās komandas. 

3. Nodrošināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Vadība. 

1. Turnīru organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību. (Valmieras 

novada pašvaldības, Naukšēnu sporta darba organizators Gundars Putniņš, mob.t. 20212466, e-pasts 

gundars.putnins@naukseni.lv). 

Sacensību vieta un laiks. 

1. Sacensības norisināsies 25. jūlijā plkst. 14:00 pie Naukšēnu vidusskolas sporta laukumā.  

Pieteikumi. 

1. Komandām vēlams iepriekš pieteikVes līdz 24. jūlija plkst. 20:00. 

2. Lai pieteiktos, komandām jāaizpilda protokols, kurā jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas 

daV un komandas nosaukums. Pieteikumus sū3t uz e-pastu gundars.putnins@naukseni.lv. 

3. Protokols pieejams www.naukseni.lv mājaslapā.  

Dalībnieki. 

1. Turnīrā var piedalīVes ikviens dalībnieks, kas sasniedzis 7 gadu vecumu un apņemas ievērot 

nolikuma prasības.  

2. Dalībnieki, kas nav sasnieguši pilngadību, turnīrā drīkst piedalīVes Vkai ar vecāku raksVsku atļauju. 

3. Katra komanda turnīram var pieteikt 5 spēlētājus. 

4. Turnīram nav dalības maksas.  

Norise. 

1. Spēle norisinās 3x3 ar ghe]o florbola noteikumiem.  

2. Turnīrā grupas neVek dalītas pēc vecumiem vai dzimumiem, visi reģistrēVe dalībnieki startē vienā 

grupā.  

3. Spēles laiks atkarīgs no pieteikušos komandu skaita.  

4. Spēles laiks neVek apturēts. 



5. Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

pēc savstarpējo spēļu rezultāVem; 

pēc labākās vārtu a`ecības iesais3to komandu starpā; 

pēc labākās vārtu a`ecības visās turnīra spēlēs. 

Izspēles kārEba. 

1. Izspēles kār3ba atkarīga no pieteikušos komandu skaita. 

Apbalvošana. 

1. Apbalvotas Vek turnīra labākās 3 komandas. 

Cita informācija. 

1. Par savu veselības stāvokli dalībnieki atbildību uzņemas personīgi. 

2. Turnīra organizators atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas. 

3. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināVes ar turnīra organizatoru – 20212466, 

gundars.putnins@naukseni.lv  

4. Turnīra norises vietā Vek nodrošināta medicīniskā palīdzība. 

5. Dalībnieku un citu sacensību norisē iesais3to personu pienākums ir ievērot sacensību 

organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kār3bas, drošības noteikumus un spēkā esošos 

norma3vos aktus.  

6. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības 

un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības Vesības) un 

a`ecīgo klubu, komandu vadītāji. 

7. Par covid-19 drošības pasākumiem atbildīgā persona – Gundars Putniņš, 20212466, 

gundars.putnins@naukseni.lv 

8. Ska3tāju un atbals3tāju klātbūtne turnīrā ir liegta. 
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Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai Valmieras novada pašvaldības, Naukšēnu florbola turnīrā 3x3   

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto 
pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no 
tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2020. gada 18. septembra nosaka šādu kārtību (turpmāk – 
Kārtība): 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek 
īstenoti Valmieras novada pašvaldības, Naukšēnu organizētajā florbola turnīrā 3x3.  

2. Kārtība ir saistoša visiem sacensību dalībniekiem: klubiem, komandām, organizatoriem, 
spēlētājiem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem. 

3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie 
ierobežojumi mainīti. 

4. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas 
pie administratīvās atbildības. 

5. Komandas, kas piedalās sacensībās: 
5.1. ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos 
noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta 
pasākumu norisē;  

5.2. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju) veselības stāvokli, kā arī noteikto 
ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu; 

5.3. Nodrošina, ka florbola sacensībās, kur tās norisinās neatrodas personas 
(apmeklētāji,atbalstītāji). 

6. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai florbola sacensību norises laikā: 
6.1. pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji,) un tiesneši nesarokojas; 
6.2. tieši pirms un tieši pēc florbola spēles abu komandu spēlētāiem jāveic roku 

dezinficēšana, izmantojot atbilstošus sanitāri – dezinficējošos līdzekļus (virsmu 
dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus); 

6.3. pie florbola spēles norises ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar 
informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, 
pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360; 

6.4. Skatītājiem sacensībās ieeja nav atļauta;  
6.5. ja florbola sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus 

plūsmu regulējošus norobežojumus; 
6.6. tiek rekomendēta florbola sacensību dalībnieku reģistrācija arī tad, ja tā nav obligāta. 

Tehniskā un apkalpojošā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar 
citiem cilvēkiem ir pastiprināta; 

6.7. florbola sacensību norises vietā, ja pieejami stacionāri sanitārie mezgli ar izlietnēm roku 
mazgāšanai, jāizvieto aicinājums par roku regulāru mazgāšanu. Ja nav pieejama roku 
mazgāšana, jāizvieto bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas/izejas no norises 
vietas, pie sanitārajiem mezgliem, pēc iespējas pie biežākām saskarsmes virsmām; 

6.8. florbola sacensību laikā  regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi apmeklētājiem ievērot 
distanci, kā arī citus epidemioloģiskās drošības noteikumus; 

6.9. ieteicams pirms florbola sacensībām informēt dalībniekus par ar Covid-19 saistītajiem 
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot Kārtību un MK 
noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par florbola sacensību pārtraukšanas 
iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā.


