Florbola turnīra
„Floorball Challenge:Lielvārde 2022”
Nolikums
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1. Veiksmīgi aizvadīt turnīru un popularizēt florbolu Latvijā.
1.2. Noskaidrot turnīra uzvarētāju komandu un pārējo vietu ieguvējus.
1.3. Celt kopējo spēles līmeni un piesaistīt jaunus entuziastus Latvijas florbola sabiedrībai.
2. VADĪBA

2.1. Florbola turnīru ,,Floorball Challenge: Lielvārde 2022’’ (turpmāk - turnīrs), organizē
rīcībspējīga fiziskā persona Rodrigo Petkus (25666036) ar komandu (turpmāk - organizatori).
2.2. Turnīru vada un par tā norisi atbild turnīra organizatori.
2.3. Par sacensību norisi, kalendāru un tā izmaiņām atbild turnīra organizatori.
2.4. Jautājumus par turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu piemērošanu lemj
turnīra organizatori.
2.5. Sacensību epidemioloģisko drošības pasākumu atbildīgā persona: Rodrigo Petkus
(25666036).
3. VIETA UN LAIKS

3.1. Turnīra norises vieta: Lielvārdes novada sporta centrs, Raiņa iela 22, Lielvārde, LV-5070.
3.2. Turnīrs norisināsies 2022.gada 7.maijā. Sākums plkst. 9:00.
3.3. Spēles notiek atbilstoši turnīra organizatoru sastādītajam spēļu kalendāram.
3.4. Spēļu kalendārs tiek izziņots ne vēlāk, kā divas dienas pirms turnīra sākuma.
3.5. Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko
kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu
drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
4. PIETEIKUMI

4.1. Komandas spēlētāju pieteikums ar (vismaz 11 spēlētājiem) uz turnīra organizatoru atsūtītas
veidlapas ir jāiesūta līdz 2022.gada 21.aprilim (ieskaitot), nosūtot to turnīra organizatoriem uz
e-pastu: rodrigopetkus@gmail.com. Turnīra organizatori patur tiesības pagarināt šo termiņu.
4.2. Turnīrs paredz maksimums 8 komandu dalību:
4.2.1.Gadījumā, ja turnīram piesakās vairāk komandas, priekšroka tiek dota tām komandām,
kas ātrāk iesūtījušas pieteikumu, veikušas apmaksu.
4.3. 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 klubu/
komandu vadītāji.
4.3.1. Iesniedzot pieteikumu dalībai, dalībnieki piekrīt fotogrāfiju izplatīšanai turnīra oficiālajos
sociālajos tīklos.
4.4. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, turnīrā drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļaujām,
kuras jāiesniedz organizatoriem kopā ar komandas pieteikumu.
4.5. 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.
4.6. Papildus spēlētājus var pieteikt līdz 5.maijam (ieskaitot), nosūtot to turnīra organizatoriem
uz e-pastu: rodrigopetkus@gmail.com.
5. DALĪBNIEKI

5.1. Turnīra dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji un turnīra
organizatoru norīkotie laukuma tiesneši.
5.2. Katra komanda turnīram var pieteikt 20 spēlētājus un 3 pārstāvjus.
5.3. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
5.4. Turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri uz spēles dienu ir sasnieguši 14 gadu vecumu.
5.5. Visiem vienas komandas spēlētājiem laukumā ir jābūt vienādas krāsas kreklos.
5.6. Visiem komandu dalībniekiem, kuri piedalās turnīrā jābūt sadarbspējīgam Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam un jaspēj to uzradīt sacensību dienā, kopā ar
Personas apliecinošu dokumentu (ID vai Pasi).
5.7. 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.
5.8. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas kontroles
procedūru, spēlētājiem un citiem Turnīra dalībniekiem jāpakļaujas Latvijas Antidopinga biroja
darbinieku prasībām. Visa informācija atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam pieejama
Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: antidopings.gov.lv.
5.9 Turnīra izslēgšanas spēlēs jeb play-oﬀ turnīrā drīkst piedalīties, ja dalībnieks ir aizvadījis
25% regulāro spēļu.
6. FINANŠU NOSACĪJUMI

6.1. Dalības maksa turnīrā no vienas komandas ir EUR 140.00 (Viens simts četrdesmit eiro).
6.2. Visiem spēlētājiem un komandu pārstāvjiem ir jābūt Turnīra dalībnieku aprocēm. 6.2.1.
Maksa par vienu aproci: 4,- EUR.
6.3. Dalības maksa ir jāsamaksā vienā maksājumā līdz 2022.gada 25.aprilim (ieskaitot).
6.3.1. Dalības maksu var veikt arī divos maksājumos:
1. maksājumu veicot līdz 25.aprilim (75EUR)
2. maksājumu veicot līdz 5.maijam (75EUR)
Maksājums par aprocēm ir jāveic līdz 5.maijam.
6.3.2. Komandas, kas nav izpildijušas visus finanšu nosacijumos netiek pielaistas pie spēlēm.
7. SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI

7.1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola
spēles atvieglotiem noteikumiem.

7.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie florbola
noteikumi.
7.3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF
noteikumos, lēmumus pieņem turnīra organizatori vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.
7.4. Turnīra formāts paredz, ka spēles laikā laukumā vienlaicīgi atrodas pieci laukuma spēlētāji
un vārtsargs:
7.4.1. Turnīrā ir atļauts piedalīties Latvijas un citu valstu augstāko līgu spēlētājiem.
7.5. Turnīrs notiek divos etapos:
7.5.1. Pirmajā etapā komandas tiek izlozētas divās grupās (A, B) un aizvada viena apļa turnīru,
aizvadot vienu spēli ar katru no grupas komandām. Summējot pirmajā etapā iegūtos punktus,
tiek noteiktas katras grupas 4 (četras) labākās komandas, kas turpina sacensības otrajā etapā;
7.5.2. Katrā pirmā un otrā etapa spēlē tiek noteikta uzvarētāju komanda. Ja izslēgšanas spēlēs
pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda izpilda 3 (trīs) pēcspēles soda metienus. Ja
pēc komandu pirmajiem pēcspēles metieniem uzvarētājs nav noteikts, tiek izpildīti pēcspēles
soda metieni līdz pirmajai kļūdai.
7.6. Otrais etaps tiek izspēlēts pēc izslēgšanas spēļu principa.
7.7. Turnīra spēļu laiks ir neefektīvs (pēc vārtu guvuma laiks tiek apturēts). Spēles laiks ir 2x10
minūtes:
7.7.1. Pārtraukums starp periodiem ir 2 minūtes;
7.7.2. 30 sekunžu pārtraukumu var ņemt vienu reizi spēles gaitā;
7.7.3. Pēc vārtu guvuma vai cita pārkāpuma, kuru ar attiecīgu žestu un svilpes signālu
apstiprina laukuma tiesnesis.
7.8. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 2 punktus; par neizšķirta rezultāta spēles
pamatlaikā 1 punktu; par zaudējumu spēles pamatlaikā saņem 0 punktus; par neierašanos uz
spēli komandai piešķir tehnisko zaudējumu 0:5.
7.9. Vienāda punktu skaita gadījumā pirmajā etapā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
7.9.1. Pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs;
7.9.2. Pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
7.9.3. Pēc mazāk ielaisto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
7.9.4. Pēc izlozes.
7.10. Sacensības notiek pēc Latvijas Florbola savienības (LFS) organizēto un saskaņoto
sacensību un treniņu norises Drošības protokola.
8. TIESNEŠI

8.1. Uz visām spēlēm laukuma tiesnesi nozīmē tikai Turnīra organizatori.
8.2. Laukuma tiesneši ievēro Turnīra nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasības.
8.3. Tiesnešiem obligāti jāziņo Turnīra organizatoriem par jebkuru Nolikuma neievērošanas
gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Turnīra dalībnieka puses.
9. DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS

9.1. Turnīra organizatoru pienākums ir izskatīt turnīra noteikumu un sacensību nolikuma
pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda piemērošanu.
9.2. Ja spēles laikā spēlētājam vai komandas pārstāvim saskaņā ar IFF oficiāliem florbola
noteikumiem ir piešķirts Spēles Sods 1, vainīgais nepiedalās atlikušajā spēles daļā, bet ir
tiesīgs piedalīties Turnīra nākamajā spēlē, turklāt vainīgā spēlētāja komandai tiek piešķirts 2
min noraidījums.
9.3. Ja spēles laikā spēlētājam vai komandas pārstāvim saskaņā ar IFF oficiāliem florbola
noteikumiem ir piešķirts Spēles Sods 2, vainīgais nepiedalās atlikušajā spēles daļā un zaudē
tiesības piedalīties Turnīra nākamajā spēlē, turklāt vainīgā spēlētāja komandai tiek piešķirts 2+2
min noraidījums.

9.4. Ja spēles laikā spēlētājam vai komandas pārstāvim saskaņā ar IFF oficiāliem florbola
noteikumiem ir piešķirts Spēles Sods 3, vainīgais nepiedalās atlikušajā spēles daļā un par
dalību atlikušajās Turnīra spēlēs lemj turnīra organizatori, turklāt vainīgā spēlētāja komandai tiek
piešķirts 2+2 min noraidījums.
9.5. Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komanda sodāma ar
tehniskā zaudējuma piešķiršanu 0:5 un tiek izslēgta no turpmākās dalības Turnīrā.
9.6. Turnīra organizatoriem un Turnīra dalībniekiem nav tiesības iejaukties spēles gaitā un
mainīt, grozīt vai apstrīdēt spēles tiesneša pieņemtos lēmumus.
10. NODROŠINĀJUMS

10.1. Organizatori nodrošina spēļu lauku, apmales, vārtus, spēļu bumbiņas un nepieciešamo
personālu.
10.2. Komandas nodrošina sev iesildīšanās bumbiņas un vienotas krāsas formas tērpus.
11. APBALVOŠANA

11.1. Florbola turnīra pirmās trīs komandas tiek apbalvotas ar medaļām un 1. vieta - ar kausu.

