
Jelgavas novada Ozolnieku administrācijas rīkoto 
3x3 florbola sacensību 

“Ozolnieku Ezera kauss florbolā” 

NOLIKUMS 

Mērķi un uzdevumi 
1. Popularizēt florbolu Jelgavas novadā, Latvijā un pasaulē. 
2. Veicināt Latvijas florbola attīstību. 
3. Nodrošināt iespēju sava novada iedzīvotājiem un citiem fiziski aktīviem cilvēkiem aktīvi un 

produktīvi pavadīt brīvo laiku. 

Vadība 
1. '3x3’ florbola turnīru “Ozolnieku ezera kauss florbolā” organizē Ozolnieku administrācijas 

Izglītības, Kultūras un sporta daļas Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa sadarbībā ar 
Latvijas Florbola savienību; 

2. Turnīra spēles vada organizatora nozīmēti tiesneši; 
3. Par turnīra norisi atbild Edgars Janovičs, mob.t: 28219174, e-pasts: 

edgars.janovics@inbox.lv. 

Turnīra vieta un laiks 
1. Turnīra norises laiks: 2021. gada 24.jūlijs, Ozolnieku vidusskolas sporta laukumā, ierobežotā 

iekšpagalmā. 
2. Turnīra laiki:  
9.00 - 10.30 - U13 vecuma grupa (12 gadi un jaunāki); 

11.00 - 12.30 - U16 vecuma grupa (15 gadi un jaunāki); 

13.00 - 14.30 - Tautas grupa (nav vecuma ierobežojuma, bet bez virslīgas, 1. līgas, 2. līgas 
spēlētājiem); 

15.00 - 16.30 -  Elite. 
3. Spēles notiks atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. Grupu sadalījums 

tiks veikts izlozes kārtībā. Komandu skaits grupā tiks noteikts pēc pieteikto komandu skaita. 
Maksimālais komandu skaits vecuma grupā - 8.  

Dalībnieki un reģistrācija 
1. Florbola turnīrā 3x3 piedalās dalībnieki šādās vecuma grupās: 
*U13 - vecumā līdz 12 gadiem ieskaitot; 
*U16 - vecumā līdz 15 gadiem ieskaitot; 
*”Tautas grupa”- bez vecuma ierobežojuma, bez virslīgas, 1. līgas, 2. līgas spēlētājiem 
*Elite.  



2. Reģistrēšanās beidzās 23.jūlijā plkst. 17.00, vai ātrāk, ja ir sasniegts maksimālais 8 komandu 
skaits vecuma grupā. 
3. Pieteikumā jānorāda visu spēlētāju vārdi, uzvārdi, vecums un komandas nosaukums. Komandas 
pieteikumus pieņem līdz 23. jūlija plkst. 17.00 e-pastā: edgars.janovics@inbox.lv. 
4. Katra komanda turnīram var pieteikt 3 - 4 spēlētājus. 
5. Komandas, kuras apstiprinājušas savu dalību turnīrā, apņemas pildīt šā nolikuma prasības un 
ievērot godīgas spēles principus. 
6. Komandas pieteikuma izmaiņu gadījumā, komandas atbildīgā persona šīs izmaiņas sekretariātam 
iesniedz turnīra dienā pirms pirmās spēles. 
7. Traumu gadījumā komandām atļauts veikt spēlētāja maiņu vai pāreju, nomainot traumēto 
spēlētāju pret jaunu. Atteiktais spēlētājs pēc atteikuma no komandas sastāva atkārtoti vairs nedrīkst 
tikt pieteikts. 
8. 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 tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību 
par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas. 
9. Pirms došanās sacensību teritorijā dalībniekiem ir jauzrāda : 
- Covid-19 sertifikāts vai negatīvs antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultāts (ne vecāku 

par 24 stundām); 
- personas apliecinošs dokuments. 
10. Dalībniekiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāts, nodrošinām testēšanos 23.07.21. Stadiona ielā 5 
plkst.18.00 - 20.00.  

Dalības maksa 
1. Dalība visiem ir bez maksas. 

Norise 
1. Turnīrs notiek saskaņā ar vienkāršotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles 
noteikumiem, ja vien Organizatori nav noteikuši citādi. 
2. Turnīra spēles tiek aizvadītas uz mazā laukuma. 
3. Spēlētāju pāreja no vienas 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 ir 8 minūtes (neefektīvais laiks). Spēles par 1. – 3.vietu laiks ir 8 minūtes (pēdējā 
minūte – tīrais laiks). 
6. Turnīrs notiek divos posmos – regulārās spēles un izslēgšanas spēles. Spēles laiks regulārajās un 
izslēgšanas spēlēs var atšķirties, ja to lemj turnīra galvenais tiesnesis. 
7. Pārtraukums starp spēlēm atbilstoši turnīra galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. 
8. Turnīra regulārajās spēles par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) 
punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā 
uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts 
vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai. 
9. 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. 
10. Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā 
atzīmēta kā VIESI, Organizatori piešķir atšķirīgas krāsas treniņu vestes. 
11. 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 laukumatiesnesis. 
12. Par pārkāpumiem, kuri, atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) 
florbola spēles noteikumiem, būtu jāpiešķir 2 minūšu noraidījums, tiek 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. 
13. Spēlē pēc gūtajiem vārtiem, komanda, kas zaudējusi vārtus, atsāk spēli ar izspēli no stūra. 
14. Ja bumbiņa tiek izraidīta no spēles laukuma, spēli atsāk ar bumbiņas izspēli no zemes attiecīgi 
pretējā komanda, kas pēdējā skāra bumbiņu. 
15. Organizatori neatbild par atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā. 
16.Turnīra Organizatori patur tiesības mainīt šo Nolikumu, par to informējot Turnīra dalībniekus. 

Nodrošinājums 
1. Organizatori nodrošina sporta laukumus un to atbilstību florbola spēles noteikumiem, spēļu 
sekretariātu, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, 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, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot turnīra 
Organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos 
normatīvos aktus. 
3. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai Latvijas 
medijos un sociālajos portālos. 

Apbalvošana 
1. Turnīra pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar kausiem un medaļām. !



EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19""#
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI  

Ozolnieku administrācijas Izglītības, kultūras un sporta daļas, Veselīga dzīvesveida un sporta 
nodaļas 

 PASĀKUMOS 

Ozolnieku administrācijas Izglītības, kultūras un sporta daļas Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa 
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: 
1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi $COVID-19” infekcijas izplatības ierobežošanai tiek 

īstenoti Ozolnieku administrācijas Izglītības, kultūras un sporta daļas Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas organizētajās sacensībās $Ozolnieku ezera kauss florbolā” 

2. Kārtība ir saistoša visiem florbola sacensību dalībniekiem: komandām, organizatoriem, 
spēlētājiem, treneriem, 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. Spēlētāji, komandas un apkalpojošais personāls, kas piedalās 3x3 florbola turnīra 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. ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.44. apakšpunktu, spēlētājs/komanda pirms katra rīkotā 
turnīra, kopā ar spēlētāju reģistrāciju sacensībām, iesniedz sacensību organizatoram sacensību 
dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus; 
5.3. ir atbildīgas par savas komandas dalībnieku (spēlētāju, treneru) veselības stāvokli, kā arī 
noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. 
6. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai 3x3 florbola turnīra sacensību norises laikā: 
6.1. pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri) un tiesneši nesarokojas; 
6.2. 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; 
6.3. ja uz sacensību norises laiku, balstoties uz Valstī noteikto kārtību, sacensības drīkst notikt ar 
skatītājiem, tad skatītājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, atrodoties sacensību teritorijā, 
komandu un spēles tiesnešu/organizatoru zonās ir jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā. 
Atrodoties sacensību teritorijā skatītājiem obligāti 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 saistītajiem 
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot MK noteikumos Nr.360 noteiktās 
prasības, tai skaitā par sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā. 
6.5. pirms ieejas sacensību teritorijā dalībniekam ir jauzrāda: 
- Covid-19 sertifikātu vai negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku 

par 24 stundām); 
- personas apliecienošs dokuments. 



6.6. Nodrošinām dalībniekiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāts testēšanos 23.07.21. Ozolniekos, 
Stadiona iela 5, 18.00- 20.00.  
7. Kontrole un sankcijas: 
7.1. Sporta veida federācijai sacensību laikā ir jānorīko atbildīgā persona par Federāciju nolikumā 
un valstī noteikto COVID-19 piesardzības prasību izpildi, kura ir atbildīga par sabiedriskās kārtības 
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. skatītāju distancēšanās noteikumu ievērošanu sacensību teritorijā; 
7.2.3. kontrolēt/organizēt, lai spēļu pārtraukumos tiktu atskaņots paziņojums ar atgādinājumu par 
distancēšanās pienākumu izpildi; 
7.2.4. skatītāju plūsmas koordinēšanu, veicot to reģistrāciju uz vietas, ja uz sacensības norises laiku 
ir pieļaujama skatītāju klātbūtne, balstoties uz valsī noteikto kārtību. 

Atbildīgā persona $Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 

Vārds Uzvārds: Kārlis Trankalis 
Telefona nr : 20084087 
E-pasts: karlis.trankalis@jelgavasnovads.lv !



EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19""#
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI Ozolnieku administrācijas Izglītības, 

kultūras un sporta daļas Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas 
  ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

Ozolnieku administrācijas Izglītības, kultūras un sporta daļas  
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai 

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 Ozolnieku Izglītības, Kultūras un sporta daļas, Veselīga dzīvesveida 
un sporta nodaļas organizēto florbola sacensību laikā.!



Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts(-a) ar augstākminētajiem punktiem. 

Nr
.

p.
k.

Vārds Uzvārds Telefona Nr Paraksts

1

2

3

4

5


