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Apstiprināts 28.08.2022 

Sporta klubs FBK SĀC 

Oxdog Cup 2022 

 

NOLIKUMS 

Mērķi un uzdevumi. 

1. Popularizēt florbolu Ādažu un tuvākajos novados. 

 

2. Veicināt Ādažu novada un tuvāko novadu florbola komandu, spēlētāju un tiesnešu iekļaušanos valsts 

florbola attīstības apritē. 

3. Noskaidrot “Oxdog Cup 2022” spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus. 

Dalībnieki. 

4. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Pāreja no komandas uz komandu 

turnīra laikā nav paredzēta. 

5. Turnīrā drīkst piedalīties ārvalstu, LFS Virslīgas un 1. līgas komandas un spēlētāji. 

6. Turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 2008. gadā  un vecāki. 

7. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, turnīrā drīkst piedalīties tikai ar rakstisku vecāku atļauju un 

ģimenes ārsta izziņu. Dokumentiem jābūt iesniegtiem līdz pirmās spēles sākumam. 

8. Spēlētāji un komandu pārstāvji ir personiski atbildīgi par savu veselības stāvokli un ir iepazinušies ar 

“Oxdog Cup 2022” nolikumu un apņemas to ievērot. 

9. Komanda ir atbildīga par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saviem spēlētājiem. 

10. Par spēlētāju apdrošināšanu atbild katras komandas vadība. 

11. 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 

12. Sportistu, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību 

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

normatīvos aktus. 

13. 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 

īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību 

par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas. 
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14. 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. 

15. 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. 

Vadība un atbalstītāji 

16. “Oxdog Cup 2022” organizē Biedrība “Sporta klubs FBK SĀC” sadarbībā ar Ādažu novada domi, 

Ādažu Bērnu un Jaunatnes sporta skolu un SIA “LINO & CO” un tiešā vadība uzticēta FBK SĀC 

komandas vadībai, turnīrs tiek organizēts saskaņojot ar Latvijas Florbola savienību. 

17. Par spēļu norisi atbild čempionāta galvenais tiesnesis, kuru apstiprina FBK SĀC komandas vadība. 

18. Par katras spēles norisi atbild čempionāta galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši no Latvijas 

Florbola savienības licencētajiem virslīgas tiesnešiem. 

19. Par strīdu un incidentu gadījumiem turnīrā lemj FBK SĀC vadība un galvenais tiesnesis. 

Norise. 

20. “Oxdog Cup 2022” notiek 2022. gada 3. septembrī atbilstoši izveidotajam spēļu kalendāram. 

21. Spēļu kalendārs un rezultāti tiek publicēti mājas lapā  www.floorball.lv. 

22. Sporta zāle atbilst spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles 

noteikumiem un prasībām. 

23. “Oxdog Cup 2022” notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem. 

24. Spēle tiek spēlēti 3 periodi, katrs pa 15 minūtēm. Spēles laiks neefektīvais izņemot 1. un 2. perioda 

pēdējā 1 minūte un 3. perioda pēdējās 5 minūtes. Pagarinājums tiek spēlēts pilnā apmērā neefektīvajā 

laikā. 

25. Ja spēles pamatlaikā rezultāts ir neizšķirts, tiek spēlēts 5 minūšu pagarinājums 3 pret 3. Ja komanda 

saņem noraidījumu, tad laukumā nāk vēl viens pretinieku komandas spēlētājs uz noraidīto laiku.  Ja 

rezultāts ir neizšķirts,   tiek  izpildīti 5 pēcspēles metieni. Ja uzvarētājs netiek noteikts, komandas 

turpina metienu izpildi līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. 

26. Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma komandu pārstāvjiem jāiesniedz sekretariātam spēlētāju 

saraksts un jāparaksta spēles protokols, aizpildot attiecīgās sadaļas. Spēlē no katras komandas var 

pieteikt ne vairāk, kā 20 laukuma spēlētājus un 5 komandas pārstāvjus. 

27. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 3 punktus. Par uzvaru pagarinājumā saņem 2 punktus. 

Par uzvaru pēcspēles metienos 2 punktus. Par zaudējumu pagarinājumā komanda saņem 1 punktus. 

Par zaudējumu  pēcspēles metienos 1 punktu. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu. 

28. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

-pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 

http://antidopings.gov.lv/
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-pēc labākās vārtu starpības visās turnīra spēlēs, 

-pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs, 

-pēc mazākās soda laiku summas. 

29. “Oxdog Cup 2022” izspēles kārtība var tikt papildināta ar nolikuma pielikumu pēc komandu 

pieteikšanās. 

30. Visas komandas nospēlē grupas turnīru, pēc kura tiek aizvadītas vietu sadales spēles:  

3. un 4.vietu ieguvēju komandas pēc regulārā turnīra spēlē par 3. vietu. 

1. un 2.vietu ieguvēju komandas pēc regulārā turnīra spēlē par 1. vietu. 

Pieteikumi. 

31.  Līdz 02.09.2021. elektroniski jāiesniedz pieteikuma veidlapa uz e-pastu 

neilands.martins@gmail.com 

32. Katra komanda turnīram drīkst pieteikt 30 spēlētājus un 5 pārstāvjus. 

Finanses. 

33. Dalības maksa “Oxdog Cup 2022” komandām ir 150,- eiro,-.  

 

34. “Oxdog Cup 2022” piedalās komandas, kuras līdz 02.09.2021 ir pieteikušās  un ir samaksājušas 

dalības maksu.  

35. Maksa par tiesnešiem iekļauta dalības maksā. 

36. Ar “Oxdog Cup 2022” rīkošanu saistītos izdevumus sedz: 

 - FBK SĀC komandas vadība : Administratīvie un organizatoriskie izdevumi. 

Pārkāpumi un soda sankcijas. 

37. Jautājumus par disciplināro un spēles sodu piemērošanu lemj Galvenais tiesnesis. 

 

38. Ja spēlē piedalās spēlētājs, kurš nav pieteikts, tad komanda saņem zaudējumu 0:5, un tiek piemērota 

soda nauda 50,- eiro. FBK SĀC vadība lemj par komandas turpmāko dalību turnīrā. 

39. Par neierašanos uz spēli, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un piemērota soda nauda 

100,- eiro. 

40. Par rupju un nesportisku spēlētāju un pārstāvju rīcību spēlēs un ārpus spēlēm, kā arī sociālajos tīklos, 

turnīra laikā, lemj un piemēro soda sankcijas FBK SĀC komandas vadība un galvenais tiesnesi. 

Apbalvošana. 

41. “Oxdog Cup 2022” 1. – 3. vietu ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem.  
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42. Turnīra rezultatīvāko spēlētāju un simbolisko izlasi apbalvo ar sponsoru un piemiņas balvām. 

Citi. 

43. Organizatoru rekvizīti: 
Biedrība “Sporta klubs FBK SĀC” 

Skuju iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 

Reģ. nr. 50008309411 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konts: LV74HABA0551051348642 

Turnīra atbildīgā persona Mārtiņš Neilands,  

Talr. 26891449, e-pasts neilands.martins@gmail.com 

 

44. Par Covid-19 noteikumu ievērošanu atbildīgā persona: 
 

               
  Vārds Uzvārds              e-pasts               tel.nr. 


