Siguldas kauss
florbolā 2021
Florbola turnīrs
NOLIKUMS

I MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Popularizēt florbolu Siguldā, Siguldas novadā, Latvijā un pasaulē.
2. Veicināt Latvijas florbola attīs bu, radot iespēju sacensties ar tuvāko
novadu florbolistiem.

II VADĪBA
1.

Florbola turnīru “Siguldas kauss orbolā 2021” organizē “Siguldas
1.pamatskolas atbalsta biedrība” sadarbībā Latvijas Florbola savienību, ar
Siguldas novada pašvaldību un Siguldas 1. pamatskolu.
2. Turnīra spēles vada Organizatora nozīmē esneši.
3. Par Turnīra spēļu kalendāru un tā norisi atbild turnīra galvenais esnesis,
kuru nozīmē Organizators.

III TURNĪRA VIETA UN LAIKS
1. Turnīra norises laiks: 2020. gada 28. augusts un 29.
augusts Siguldas 1. pamatskola sporta stadionā,
P.Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads.
LV-2150.
2. Turnīra
sākums plkst. 10:00,
reģistrēšanās līdz 20.08.2020 uz
e-pastu: janis.levanovics@gmail.com

IV DALĪBNIEKI UN REĢISTRĀCIJA

t

ti

ti

fl

t

fl

Florbola turnīrā „Siguldas kauss orbolā 2021” var piedalīties komandas
divās vecumu grupās: 2006. gada dzimušie un jaunāki
2 9 . 0 8 . 2 0 2 1 , drīkst būt 2 spēlētāji 2005. gada dzimuši, un 2008. gada
dzimušie un jaunāki turnīru aizvadīs 28.08.2021. Komandu skaits ierobežots pirmās sešas komandas, kas iesūta vārdiskos pieteikumus ek reģistrētas.
Komandas vārdiskos pieteikumus iesūtam līdz
2 4 . 0 8 . 2 0 2 0 turnīra galvenajam tiesnesim uz e-pasta adresi:
janis.levanovics@gmail.com
2. Katra komanda turnīram var pieteikt 12 spēlētājus.
3. Komandas, kuras apstiprinājušas savu dalību t u r n ī r ā , apņemas pildīt
Nolikuma prasības un ievērot godīgas spēles principus.
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1.

4.

Komandas vārdisko pieteikumu, izmaiņu gadījumā, komandas atbildīgā
persona iesniedz turnīra dienā sekretariātam.
5. Traumu gadījumā komandām atļauts veikt spēlētāja maiņu vai pāreju,
nomainot traumēto spēlētāju pret jaunu. Atteiktais spēlētājs pēc a eikuma
no komandas sastāva, atkārtoti vairs nedrīkst kt pieteikts.
6. Turnīra 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 (personas, kas
realizē aizgādniecības esības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra
organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā
neuzņemas.

V DALĪBAS MAKSA
1. Turnīra dalības maksa 75 Eiro no komandas. Dalības
maksa jāsamaksā līdz komandas pirmajai spēlei turnīrā.
2. P a p i l d u i n f o : 2 7 8 2 4 6 0 6 , J ā n i s L e v a n o v i č s ,
janis.levanovics@gmail.com

VI NORISE
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1. Čempionāts notiek saskaņā ar Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola
spēles noteikumiem, ja vien Organizatori nav noteikuši citādi.
2. Turnīra spēles ek aizvadītas uz nestandarta orbola laukuma.
3. Spēlētāju pāreja no citas komandas uz citu komandu vienas vecuma
kategorijas ietvaros turnīra laikā nav atļauta.
4. Spēlētāju pāreju var izdarīt no vienas kategorijas komandas un citas kategorijas
komandu vienā virzienā.
5. Spēles laiks 2 x 10 minūtes neefektīvais laiks, otrā perioda pēdējās divas
minūtes efektīvais laiks.
7. Turnīrs no ek divos posmos – grupas spēles un izslēgšanas spēles.
8. Pārtraukums starp spēlēm atbilstoši Turnīra galvenā tiesneša sastādītajam
spēļu kalendāram.
9. Turnīra izspēles kār ba un spēļu laiks tiek noteikts pēc pieteikušos komandu
skaita.
10. Ja komanda kavē spēļu gra kā noteikto spēles sākumu vairāk nekā 2 (divas)
minūtes, tai ek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:3.
11. Turnīra grupas spēles par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punk , par neizšķirtu –
1 (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Spēles par vietām
neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem.
Katra komanda izpilda 5 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz
komandas pirmajai kļūdai.

12. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajās spēlēs augstāku vietu ieņēmušo
komandu nosaka:
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
- pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās
turnīra spēlēs;
- pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
- pēc mazākās soda laiku summas visās
turnīra spēlēs;
- pēc izlozes.
13. Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura
spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, Organizatori piešķir atšķirīgas krāsas treniņu
vestes.
14. Par notikumu spēļu laikā, kas saistīts ar turnīru un, kas nav īpaši minēts
Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Turnīra galvenais tiesnesis
vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.
15. Par pārkāpumiem, kuri, atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola
Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem, būtu jāpiešķir 2 minūšu
noraidījums, ek piešķirts 1 (viens) soda metiens. Soda metienu izpilda no
laukuma centra, kas izpildāms vienam no komandas spēlētājiem raidot
bumbiņu ar sitienu (nevis grūdienu vai metienu) vārtos, bumbiņai pirms tam
atrodoties fiksētā stāvoklī laukuma centrā.
16. Spēlē pēc gūtajiem vārtiem, komanda, kas zaudējusi vārtus, atsāk spēli ar
izspēli no stūra.
17. Organizatori neatbild par atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām
visa turnīra laikā.
18. Turnīra Organizatori patur tiesības mainīt šo Nolikumu, par to informējot
Turnīra dalībniekus.

VII NODROŠINĀJUMS

tī

ti

Organizatori nodrošina sporta laukumus un to atbilstību florbola spēles
noteikumiem, spēļu sekretariātu, laukuma tiesnešus, spēļu bumbiņas,
turnīra komandu apbalvošanu, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas,
drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu
turnīra norises vietā un ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu.
2. Dalībnieku un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot
turnīra Organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kār bas, drošības
noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Organizatori nodrošina, lai visi dalībnieki ievēro: Ministru kabineta noteikumus
Nr.360, ska t pielikumā ”EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU
ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19’’ INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIEDRĪBAS
“SIGULDAS 1.PAMATSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA” ORGANIZĒTAJOS
PASĀKUMOS”.
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4. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto
foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai
skaitā, publicēšanai Latvijas medijos un sociālajos portālos.

VIII APBALVOŠANA

ti

1. Turnīra pirmo trīs vietu ieguvējas komandas kategorijās apbalvo medaļām un
balvām no FS Sigulda atbalstītājiem. Pirmajai vietai tiks pasniegts Siguldas kauss
florbolā 2021. Turnīra beigās ek apbalvots turnīra labākais uzbrucējs, aizsargs un
vārtsargs.
2. Atbalsta: Siguldas novada pašvaldība, Siguldas 1. pamatskola, Latvijas Florbola
savienība, MasterPrint, Lino.lv, Florbola Veikals Sigulda, Puķu Elvis, Mr.
Biskvīts, Ēdene, Tobio Shushi, Villa Vanilla, TopWood, Datoru Doktorāts,
Poligon-1 LaserTag Sigulda, Maiznīca Flora, Hotel Sigulda, Auto MN, Zulū, Klikk
centrs.

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19’’
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIEDRĪBAS “SIGULDAS
1.PAMATSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA” ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS
Biedrība “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība” Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izpla bas
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 kār bu:
1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi “COVID-19” infekcijas izpla bas ierobežošanai tiek
īsteno “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība” organizētajās orbola sacensībās
“Siguldas 3:3 orbola turnīrs”
2. Kārtība ir saistoša visiem “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība” florbola sacensību
dalībniekiem: komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam
personālam, esnešiem.
3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kār ba var
ierobežojumi mainīti.
4.

kt pārska ta un tajā noteik e

Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karan nas un pulcēšanās ierobežojumus, var
sauktas pie administra vās atbildības.

kt

5. Spēlētāji, komandas un apkalpojošais personāls, kas piedalās “Siguldas kauss orbolā
2021” sacensībās:
ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, COVID-19 infekcijas
izpla bas pārvaldības likumā un COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu
noteikumiem sporta pasākumu norisē;

5.2.

ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.44. apakšpunktu, spēlētājs/komanda pirms
katra “Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība” rīkotā turnīra, kopā ar spēlētāju
reģistrāciju sacensībām, iesniedz sacensību organizatoram sacensību dalībnieku
aizpildītus un paraks tus apliecinājumus;

5.3.

ir atbildīgas par savas komandas dalībnieku (spēlētāju, treneru) veselības stāvokli,
kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu.

Kār ba infekcijas izpla šanas ierobežošanai “Siguldas kauss florbolā 2021” sacensību
norises laikā:
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sacensību norises teritorijā, 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;
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6.2.

ti

pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri) un esneši nesarokojas;
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6.

5.1.

6.3.

ja uz sacensību norises laiku, balsto es uz Vals noteikto kār bu, sacensības
drīkst notikt ar ska tājiem, tad ska tājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības,
atrodo es sacensību teritorijā, komandu un spēles esnešu/organizatoru zonās ir
jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā. Atrodo es sacensību teritorijā
ska tājiem obligā jālieto mutes un deguna aizsegus (izņemot bērnus līdz 13
gadu vecumam). Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās
aizsargmaskas;

6.4.

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

7. Kontrole un sankcijas:
7.1.

Sporta veida federācijai sacensību laikā ir jānorīko atbildīgā persona par
Federāciju nolikumā un vals noteikto COVID’19 piesardzības prasību izpildi, kura
ir atbildīga par sabiedriskās kār bas un drošības noteikumu ievērošanu sacensību
norises vietā no brīža, kad sacensību dalībnieki ierodas sacensību teritorijā, līdz
visi sacensību dalībnieki ir atstājuši sacensību norises vietu.

7.2.

Atbildīga persona ir atbildīga par:

7.2.1. komunikāciju ar spēlētājiem un komandu pārstāvjiem, koordinējot ierašanos
un atrašanos sacensību norises vietā, spēlētāju un personāla ierašanās
plūsmas nodrošināšanu un uzraudzību;
7.2.2. Federāciju nolikumu un noteikumu, kā arī MK noteikumu Nr. 360 izpildes
nodrošināšanu, t.sk. ska tāju distancēšanās noteikumu ievērošanu sacensību
teritorijā;
7.2.3.

kontrolēt/organizēt, lai spēļu pārtraukumos ktu atskaņots paziņojums ar
atgādinājumu par distancēšanās pienākumu izpildi;

7.2.4. ska tāju plūsmas koordinēšanu, veicot to reģistrāciju uz vietas, ja uz
sacensības norises laiku ir pieļaujama ska tāju klātbūtne, balsto es uz vals
noteikto kār bu.
Atbildīgā persona “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izpla bas
ierobežošanai”
Vārds Uzvārds: Jānis Levanovičs
Telefona nr : +371 27824606
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E-pasts: janis.levanovics@gmail.com

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19’’
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIEDRĪBAS “SIGULDAS
1.PAMATSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA” ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

Biedrībai ! Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība”
Apliecinājums
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19
Es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods: ___________________________________________________,
(personas kods)

florbola komandas _______________________________________________ ,
(komandas nosaukums)

(turpmāk tekstā – Komanda) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis minētās personas ar
sekojošiem punktiem:
1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles
centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis
Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu
saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai
kontaktpersonām.
3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena Komandas dalībnieka veselības
stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.

________________________________________
(vieta, datums)

________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________
(tel.nr., e-pasts)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un
nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Siguldas 1.pamatskolas atbalsta
biedrība” organizēto florbola sacensību laikā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstākminētajiem punktiem.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vārds

Uzvārds

Telefona Nr

Paraksts

