
Rīgas Florbola līgas: Summer Edition 

(RFL:SE) 2022 nolikums. 
Mērķi un uzdevumi 

1. Popularizēt florbolu Rīgā un tuvākajos novados. 
2. Radīt iespēju piedalīties sacensības ikvienam interesentam. 
3. Veicināt Rīgas pilsētas un tuvāko novadu florbola komandu, spēlētāju un jauno tiesnešu 

iekļaušanos valsts florbola attīstības apritē. 
4. Noskaidrot labākās florbola komandas un spēlētājus. 

Vadība 
1. RFL:SE organizē un vada biedrība “Florbola Apvienība” reģ.nr.:40008316159  (turpmāk-

FA). 
2. Par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks - Rodrigo Petkus 

rodrigopetkus@gmail.com, 25666036 
3. Covid-19 noteikumu ievērošanu atbild īgās personas - Rodrigo Petkus 

rodrigopetkus@gmail.com, 25666036 
4. 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. RFL:SE rīkošanas tiesības un translāciju televīzijā vai internetā tiesības ekskluzīvi pieder 
FA. 

6. Par spēļu sarīkošanu atbilstoši Nolikuma prasībām atbild mājinieku komandas. 
7. Par spēļu norisi atbild Sacensību komiteja. 
8. Sacensību komitejas pienākums ir organizēt un vadīt RFL:SE atbilstoši augstiem 

sportiskiem un ētiskiem principiem un šā Nolikuma prasībām, kā arī atbildēt par tā norisi 
saskaņā ar oficiālajiem IFF florbola spēles noteikumiem, patstāvīgi pieņemt lēmumus, 
izdodot instrukcijas un rīkojumus, kas ir saistoši visiem RFL:SE dalībniekiem. Sacensību 
komitejai ir tiesības piemērot soda sankcijas klubiem/komandām/spēlētājiem/pārstāvjiem/
tiesnešiem. 

9. Par katras spēles norisi atbild Sacensību komitejas vadītāja norīkotie tiesneši.  
10. Sacensību komiteja patur tiesības mainīt kalendāru FA interesēs. 

Vieta un laiks 
1. RFL:SE notiek Rīga un Rīgas reģiona sporta zālēs no 2022.gada jūnija līdz 2022.gada 

augustam atbilstoši Sacensību komitejas sastādītajam spēļu kalendāram. Sacensību 
komitejas sastādītais spēļu kalendārs ir šā Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. FA ir 



tiesības atsevišķos gadījumos mainīt spēļu kalendāru, ievērojot attiecīgās mājinieku 
komandas sporta zāles pieejamību. 

2. Sporta zālēm jāatbilst spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola 
spēles noteikumiem un prasībām. Izņēmumi par zāles izmēriem un izmantojamo 
inventāru pieļaujama tikai ar Sacensību komitejas atļauju. 

3. Pirms katras spēles sākuma laukuma tiesnešiem jāfiksē sporta zāles atbilstība šā 
Nolikuma Vieta un laiks sadaļas 2.punkta nosacījumiem un jāpieņem lēmums par 
attiecīgās sporta zāles, laukuma apmaļu un vārtu tehnisko stāvokli un piemērotību 
florbola sacensību rīkošanai, par ko tiek izdarīts atsevišķs ieraksts spēles protokolā. 
Klubs/komanda, kurš/a nav nodrošinājis/usi spēles zāles, laukuma apmaļu un vārtu 
esamību tehniskā kārtībā atbilstoši šā Nolikuma Vieta un laiks sadaļas 2. punktam, kā 
rezultātā spēle tiek atcelta (nenotiek), ir sodāms/a ar naudas sodu kā minēts šā Nolikuma 
sadaļā Disciplinārās sankcijas. Nenotikusī spēle jāspēlē viesu komandas laukumā 10 
(desmit) dienu laikā. Mājinieku komanda, kuras spēle ir atcelta sporta zāles neatbilstības 
dēļ, sedz viesu komandas transporta izdevumus, kas radušies, ierodoties uz spēli, kā arī 
atkārtotās spēles izdevumus – tiesnešu pakalpojumus, spēles sekretāra un sporta zāles īri. 

4. Sacensību komiteja lemj par mājas spēļu zāles vietas atbilstību dalībai RFL:SE, ja tā ir 
ārpus Rīgas pilsētas. 

5. Regulārā čempionāta spēļu pārcelšana iespējama tikai viena apļa ietvaros, ne vēlāk kā 7 
(septiņas) dienas pirms pārceļamās spēles abām iesaistītajām komandām savstarpēji 
vienojoties par spēles jauno norises dienu un laiku un vienlaikus iesniedzot Sacensību 
komitejas vadītājam argumentētu iesniegumu, kā arī iemaksājot FA norēķinu kontā par 
spēles pārcelšanu noteikto maksu. Pārceltā spēle jāizspēlē 15 (piecpadsmit) dienu laikā, 
bet ne vēlāk kā līdz regulārā čempionāta priekšpēdējai kārtai. Ja abas komandas 
savstarpēji nespēj vienoties par pārspēles laiku, spēlei jānotiek, kā paredzēts kalendārā. 

6. Regulārā čempionāta kalendārā paredzēto katras komandas pēdējo 3 (triju) spēļu 
pārcelšana nav atļauta. 

7. Katrai komandai jābūt gatavai 1 (vienu) mājas spēli saskaņā ar Sacensību komitejas 
lēmumu florbola popularizēšanas nolūkos aizvadīt FA Valdes noteiktajā spēļu zālē. Šo 
spēļu sarīkošanu nodrošina FA. 

Dalībnieki 
1. Katras komandas dalību vai konkrētu spēlētāju dalību attiecīgajā komandā vai divīzijā 

nosaka Sacensību komiteja. Komandas un spēlētāju atbilstība kopējās līgas vai divīzijas 
līmenim Sacensību komiteja izvērtē pēc iepriekšējo sezonu sasniegumiem LFS 
organizētājās un saskaņotajās sacensībās, ņemot vērā katras komandas līderus un kopējo 
komandas spēlētāju sarakstu. Katra jauna spēlētāja piesaistīšana komandai tiks izvērtēta 
atsevišķi un paskaidrots apstiprinājums vai noraidījums ar konkrētās komandas vadību, 
izskaidrojot iemeslus. 



2. RFL:SE atļauts piedalīties tikai Sacensību komitejas apstiprinātiem spēlētājiem. 
3. Dalībai RFL:SE drīkst pieteikt spēlētājus, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Izņēmumi – 

14 gadus vecus spēlētājus (bet ne vairāk kā 3 (trīs) spēlētājus sezonas laikā) drīkst pieteikt 
ar Sacensību komitejas lēmumu. 

4. Klubi/komandas, kuri/as apstiprinājuši/as savu dalību RFL:SE, 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. 

5. RFL:SE nepiedalās klubs/komanda, ja tas/tā nav nokārtojis/usi visas saistības ar FA un 
par iepriekšējām sezonām vai sacensībām. 

6. Spēlei pieteiktajiem komandas spēlētājiem un oficiālajiem pārstāvjiem spēles zālē spēles 
laikā mobilo tālruņu izmantošana ir aizliegta. 

7. 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. 

Pieteikumi un Licences 
1. Komanda RFL:SE jāpiesaka līdz 2022.gada 15.maijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu 

uz apstiprinātas formas veidlapas, aizpildot visas sadaļas, un iemaksājot FA norēķinu 
kontā dalības maksu šā Nolikuma FINANSIĀLIE NOTEIKUMI sadaļā noteiktajos 
apmēros un termiņos 

2. Komandas vārdiskais pieteikums ar ne mazāk kā minimāli noteikto spēlētāju skaitu uz 
apstiprinātas formas veidlapas, aizpildot visas sadaļas, jānosūta uz e-pastu: 
rodrigopetkus@gmail.com līdz 2022.gada 18.maijam.  

3. Komandas pārstāvim pieteikums katrai spēlei ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles 
sākuma jāiesniedz spēles sekretariātam un pēc spēles sekretariāta pieprasījuma – spēlētāju 
un pārstāvju personu apliecinoši dokumenti jāiesniedz vai jāuzrāda spēles sekretariātam 
ne vēlāk kā 10 minūtes pirms spēles sākuma. Iespējamie protesti par spēlētāju 
kvalifikāciju iesniedzami ne vēlāk kā 10 minūtes pirms attiecīgās spēles sākuma. 

4. RFL:SE 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. 

5. Katrs klubs/komanda RFL:SE drīkst pieteikt ne vairāk kā 25 spēlētājus un 5 pilngadīgus 
oficiālos pārstāvjus. Lai pieteiktu papildu spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs 
skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai pārstāvju. 
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6. Spēlētājus vai pārstāvjus iespējams pieteikt vai atsaukt līdz 15.jūlijam. 
7. Katrā spēlē vienā komandā var piedalīties ne vairāk kā 20 (bet ne mazāk kā 12) spēlētāju 

un 5 pilngadīgi oficiālie pārstāvji, kuru skaitā vēlams vismaz viens sertificēts medicīnas 
darbinieks. 

8. Spēlētājam atļauts mainīt klubu vai komandu, aizpildot iesniegumu uz Sacensību 
komitejas apstiprinātas formas nosūtot to uz e-pastu: rodrigopetkus@gmail.com 

9. Spēlētājs no vienas komandas uz otru var pāriet, ja saņemta rakstiska piekrišana no esošās 
un jaunās komandas pārstāvja. Pamatotas pretenzijas gadījumā Sacensību komiteja var 
neļaut spēlētāja pāreju uz jaunu komandu, pirms nokārtotas saistības ar esošo. 

10. Viena persona nedrīkst pārstāvēt vienas divīzijas vairākas komandas. 
11. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri regulārajā sezonā piedalījušies 

vismaz 3 spēlēs. Pēc katras spēles pirmās trešdaļas tiesneši ir atbildīgi par komandu 
spēlētāju sastāva atkātotu pārbaudi salīdzinot ar protokolu. 

12. Komanda ir atbildīga par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saviem spēlētājiem. 
13. Par spēlētāju apdrošināšanu atbild katras komandas vadība. 
14. Katrai komandai ir tiesības savā sastāvā pieteikt spēlētājus no citas divīzijas, taču viens 

spēlētājs nedrīkst spēlēt vairāk kā 3 komandās. No citām divīzijām komandā spēlējošo 
spēlētāju atbilstību konkrētai komandai un divīzijai vērtē Sacensību komiteja 

15. Spēlētāju, vārtsargu un komandu atbilstību divīzijai izvērtē līgas vadība un galvenais 
tiesnesis. Pretenzijas par spēlētājiem sezonas laikā netiek pieņemtas. 

16. Sacensību komiteja patur tiesības izskatīt katra spēlētāja atbilstību individuāli un 
vajadzības gadījumā neļaut spēlētājam spēlēt konkrētajā komandā vai divīzijā 

17. Iesniedzot pieteikumu dalībai, dalībnieki piekrīt fotogrāfiju izplatīšanai turnīra oficiālajos 
sociālajos tīklos. 

Finansiālie noteikumi 
1. RFL:SE var piedalīties klubi/komandas, kuri/kuras pilnībā izpildījuši/as visas 

(finansiālās, disciplinārās, līgumsaistības u.tml.) saistības ar FA par iepriekšējām sezonām 
un kuri/as apņemas iemaksāt FA norēķinu kontā: 
- dalības maksu: 
EUR 250,- par komandu vienā maksājumā līdz 2022.gada 16.maijam vai EUR 300,- par 
komandu (ja 
maksājums tiek veikts 2 (divās) daļās): 
EUR 150,- 2022.gada 16.maijam; 
EUR 150,- 2022.gada 16.jūnijam; 
-mainīgo dalības maksu par katras komandas mājas spēlēm saskaņā ar RFL:SE spēļu 
kalendāru: 
EUR 40,- par spēli; 
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Ja klubs/komanda vienā maksājumā paredzētās summas iemaksu kavē ilgāk nekā 3 (trīs) 
darbdienas, klubam/ 
komandai jāmaksā summa, kāda noteikta, ja maksājums tiek veikts daļās. 
Ja klubs/komanda jebkuru (tajā skaitā piemērotās soda naudas) maksājumu kavē ilgāk 
nekā 3 (trīs) 
darbdienas, klubs/komanda zaudē tiesības uz iespējamo dalības maksas atlaidi nākamajā 
sezonā. 

2. Maksājums uzskatāms par veiktu, kad maksājamā summa ir saņemta FA norēķinu kontā. 
3. Maksa par spēles pārcelšanu – EUR 50,- . 
4. Katrs klubs/komanda ir atbildīgs/a par komandai vai tās dalībniekiem piemērotās soda 

naudas samaksu atbilstoši Nolikuma prasībām un sodu samaksas termiņiem. Ja noteiktā 
soda nauda netiek samaksāta laikā, komandas dalība turpmākajās spēlēs tiek apturēta līdz 
pilnīgai soda naudas samaksai, komandai piešķirot tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:5. 

 Norise 
1. RFL:SE spēles notiek saskaņā ar šo Nolikumu, un spēkā esošajiem IFF florbola spēles 

noteikumiem. 
2. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts šajā Nolikumā 

vai IFF florbola spēles noteikumos, lēmumu pieņem Sacensību komiteja. 
3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un kas nav īpaši minēts šajā 

Nolikumā vai IFF florbola spēles noteikumos, spēles tiesneši paziņo Sacensību komitejai 
24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles. 

4. RFL:SE notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar „netīro” spēles laiku (3x20 
min. ar 5 min. pārtraukumiem starp trešdaļām), pirmās un otrās trešdaļas pēdējā viena 
minūte un trešās trešdaļas pēdējās trīs minūtes  - „tīrais laiks.” Komandas nemainās ar 
laukuma pusēm pēc 1. un 2. trešdaļas. 

5. 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. 

6. Par uzvaru pamatlaikā regulārā čempionāta spēlē komanda saņem 2 punktus; par uzvaru 
papildlaikā vai pēcspēles metienos – 2 punktus; par zaudējumu papildlaikā vai pēcspēles 
metienos – 1 punktu; par zaudējumu pamatlaikā – 0 punktu. 

7. RFL:SE spēļu sākums drīkst būt noteikts ne agrāk kā pulksten 10:30 un ne vēlāk kā 
pulksten 21:00. Darbdienās spēļu sākums ieteicams ne agrāk kā pulksten 19:00. 

8. Ja mājinieku komandai mainās mājas spēļu zāle vai spēles sākuma laiks, tas ne vēlāk kā 7 
(septiņas) dienas pirms kārtējās spēles rakstiski jāsaskaņo ar  Sacensību komiteju. 

9. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā čempionātā augstāku vietu ieņēmušo komandu 
nosaka šādā secībā: 



- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs; 
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 
- pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs; 
- pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs; 
- pēc mazākās soda laiku summas; 
- izlozes kārtībā. 

10. Ilgstoši pārtraukumi spēles laikā: 
- ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle tiek pārtraukta ne vairāk kā uz stundu, spēlei jāturpinās 
kā parasti ar to pašu rezultātu; 
- ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle ir pārtraukta uz vairāk nekā stundu, spēle ir jāpārspēlē. 
Par pārspēles norisi lemj Sacensību komiteja. 

11. Par neierašanos uz regulārā čempionāta spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar 
rezultātu 0:5. Ja komanda neierodas uz izslēgšanas spēli, tai tiek piešķirts zaudējums visā 
sērijā, komandu diskvalificējot no dalības RFL 

12. ;SE un pieņemot, ka līdz ar to komanda Čempionātu nepabeidz. 
13. Klubam/komandai par savas komandas visu iespējamo izslēgšanas spēļu (mājas spēļu) 

laikiem un spēļu zālēm rakstiski jāpaziņo Sacensību komitejas vadītājam ne vēlāk kā 24 
(divdesmit četras) stundas pēc kluba/komandas regulārā čempionāta pēdējās spēles. 

14. Izspēles kārtība un sacensību kalendārs tik paziņots līdz 2022.gada 16.maijam. 

Nodrošinājums 
1. Mājinieku klubs/komanda nodrošina IFF florbola spēles noteikumiem un Nolikumam 

atbilstošu sporta zāli, spēles sekretāru, kā arī 30 minūtes pirms spēles sākuma – 
labiekārtotas ģērbtuves komandām un dušas ar auksto un karsto ūdeni un atsevišķu 
ģērbtuvi un dušas ar auksto un karsto ūdeni tiesnešiem. 

2. Komandas visiem laukuma spēlētājiem ir jābūt diviem komplektiem (ar atšķirīgu krāsu, 
vēlams, – gaišas un tumšas krāsas krekliem vienādu sporta tērpu). Komandas sporta tērpi 
var būt jebkurā krāsu salikumā. Uz krekliem mugurpusē jābūt spēlētāja uzvārdam. 
Mājinieku komandai ir priekšroka sporta tērpu krāsas izvēlē. Krekliem jābūt numurētiem 
ar atšķirīgiem veselajiem skaitļiem mugurpusē un uz krūtīm ar skaidri saskatāmiem arābu 
cipariem. Cipariem mugurpusē jābūt vismaz 200 mm augstiem un uz krūtīm – vismaz 
70mm augstiem. Spēļu krekliem var būt jebkurš skaitlis no 1 līdz 99, bet skaitlis 1 nav 
atļauts laukuma spēlētājiem. Klubs/komanda, kurš/a nav nodrošinājis/usi šajā punktā 
minētās prasības, ir sodāms/a ar naudas 
sodu (kā minēts šā Nolikuma sadaļā Disciplinārās sankcijas, protesti). 

3. Mājinieku klubs/komanda nodrošina iespēju saņemt (iepildīšanai personīgās lietošanas 
dzērienu pudelēs) negāzētu dzeramo ūdeni šādā apjomā: 
- viesu komandai – ne mazāk kā 30 litrus ūdens uz katru spēli; 
- spēles tiesnešiem – ne mazāk kā 4 litrus ūdens uz katru spēli. 



4. Spēles tiesneši ir atbildīgi par spēles rezultāta paziņošanu Sacensību komitejai gadījumos, 
ja klubs/komanda nav nodrošinājis/usi online protokolu 

5. Klubiem/komandām jāsadarbojas ar FA, nodrošinot RFL:SE popularizēšanu. 
6. FA ir tiesības izmantot klubu/komandu apstiprināto simboliku. 
7. Klubam/komandai tās mājas zālē jānodrošina interneta pieslēgums. 
8. Mājinieku klubs/komanda nodrošina katras spēles labāko spēlētāju noteikšanu, 

apbalvošanu ar personalizētu balvu un viņu vārdu un uzvārdu ierakstīšanu spēles online 
protokolā. Balvās labākajiem spēlētājiem nedrīkst pasniegt alkoholiskos dzērienus, 
dāvanu vai atlaižu kartes/kuponus alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iegādei. 

9. FA sedz ar RFL:SE rīkošanu saistītos administratīvos izdevumus, komiteju vadītāju darba 
samaksu, tiesnešu, novērotāju transporta izdevumus, kausu, medaļu un citu apbalvojumu 
izgatavošanas izmaksas. 

10. Klubi/komandas sedz visus Nolikumā paredzētos izdevumus, ieskaitot sporta zāļu īri, 
savus transporta, naktsmītņu, ēdināšanas, apdrošināšanas un citus izdevumus, kas saistīti 
ar dalību RFL:SE. 

11. Mājinieku klubs/komanda spēles norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, 
medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu 
drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu un ir atbildīgs/a par to 

12. Mājinieku klubs/komanda nodrošina spēles informatoru un muzikālu pavadījumu spēles 
starplaikos. Spēles dalībnieku un skatītāju informēšanu veic informators. Informatoram 
aizliegts izmantot mikrofonu komandu uzmundrināšanai vai skatītāju emociju 
pastiprināšanai, līdz spēle nav apturēta. 

13. Mājinieku klubs/komanda nodrošina spēles online protokolu internetā (LFS mājaslapā). 
Izņēmuma gadījumos, par to nekavējoties paziņojot Sacensību komitejai, protokola 
versiju internetā ievada 60 minūšu laikā pēc spēles beigām.  

14. Mājinieku klubs/komanda nodrošina kvalitatīvu spēles video filmēšanu. Filmēšanas laikā 
video kamerai jābūt nostiprinātai speciāli tai paredzētā statīvā. Ja spēles laikā rodas 
konflikts, kas nebeidzas līdz spēles beigām, filmēšana jāveic līdz konfliktsituācijas 
beigām. Attiecīgās spēles videomateriāla pilna versija mp4 formātā jāievieto FA serverī 
24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles. Spēles ierakstam jābūt vienā failā 
(izņēmuma gadījumā – spēles viena trešdaļa – vienā failā). Pēc FA Valdes vai Sacensību 
komitejas pieprasījuma – nekavējoties, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) stundas pēc spēles. 

15. Tiesības veikt spēles filmēšanu ir abiem klubiem/komandām, kuri/as sacenšas attiecīgajā 
spēlē. Mājinieku klubs/komanda nodrošina viesu klubam/komandai vietu spēles 
filmēšanai. 

16. FA neuzņemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem Čempionāta laikā un par 
sabiedrisko kārtību sacensību norises vietās. 

Disciplinārās sankcijas, protesti 



1. Ja klubs/komanda uz spēli ierodas mazāk kā 11 spēlētāju sastāvā, tam/tai jāmaksā soda 
nauda EUR 10,- par katru iztrūkstošo spēlētāju. 

2. Gadījumā, ja spēlē piedalās spēlētājs vai pārstāvis, kuram nav tiesību piedalīties spēlē vai 
kuram ir jāizlaiž spēle viņam piemēroto sankciju dēļ, pārkāpumu izdarījušajai komandai 
tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:5 un piemērota soda nauda EUR 500,-. 

a. Spēlētājam, kurš nav pieteikts komandas sastāvā, un ir neatļauti atradies laukumā 
tiek piespriesta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām dalībai jebkurā 
RFL:SE komandā ( gadījumā, ja šis spēlētājs ir bijis atļauti pieteikts citā RFL:SE 
komandā ), ja spēles pieteikumā neatļauts spēlētājs ir ticis pieteikts (slēpts) zem 
cita atļauta spēlētāja "krekla", arī spēlētājam zem kura uzvārda spēlējis 
neatļautais spēlētājs, tiek piešķirta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām 
dalībai RFL:SE rīkotajās sacensībās. 

3. Ja komanda pārtrauc dalību RFL:SE, tai neatkarīgi no izspēlēto spēļu skaita ir jāsamaksā 
visas ar dalību saistītās maksas. FA Valdei ir tiesības lemt par papildu sankcijām klubam/
komandai 

4. Par neierašanos uz regulārā turnīra spēli komandai jāiemaksā FA norēķinu kontā EUR 
200,- 

5. Par neierašanos uz izslēgšanas turnīra spēli komandai jāiemaksā FA norēķinu kontā EUR 
500,-, un komanda tiek diskvalificēta no dalības Čempionātā. 

6. Par neierašanos uz 3 (trim) regulārā čempionāta spēlēm komandu diskvalificē. Ja 
komandu diskvalificē, visus šīs komandas spēļu rezultātus anulē gadījumā, ja komanda 
nav izspēlējusi vairāk nekā 50% spēļu. Ja komanda izspēlējusi vairāk nekā 50% spēļu, 
atlikušajām komandām tiek piešķirta uzvara ar rezultātu 5:0. 

7. Par vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņa kavējumu kavējuma maksa ir EUR 20,- par 
katru nokavēto dienu. 

8. Kluba/komandas kārtējo maksājumu (dalības maksas, licenču maksas, soda naudu u.tml.) 
kavējuma gadījumā komandas dalība Čempionātā tiek apturēta, un līdz naudas iemaksai 
nākamajās plānotajās spēlēs komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 
0:5. 

9. Par komandas atteikšanos pabeigt spēli – soda nauda EUR 100,-, ja vien komanda nav 
iesniegusi protestu, kuru izskatot, Sacensību komiteja ir atzinusi par pamatotu. 

10. Klubs/komanda, kura/as mājas zālē notiek RFL:SE spēle un kurš/a nav nodrošinājis/usi 
spēles zāles, laukuma apmaļu un vārtu esamību tehniskā kārtībā (šo faktu fiksē laukuma 
tiesneši un ieraksta spēles protokolā), ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 10,- par katru 
pārkāpumu. 

11. Klubs/komanda, kas nav aizpildījis/usi pieteikumu, kurš jāiesniedz spēles sekretāram ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma, vai pēc spēles sekretariāta pieprasījuma nevar 
uzrādīt spēlētāju vai pārstāvju personu apliecinošus dokumentus, ir sodāms/a ar naudas 
sodu EUR 5,-. 



12. Klubs/komanda, kuras uz spēli pieteiktie komandas spēlētāji un/vai oficiālie pārstāvji 
spēles zālē spēles laikā izmanto mobilos tālruņus, ir sodāms/a ar naudas sodu EUR 5,-. 

13. Par šajā sadaļā minēto punktu atkārtotiem pārkāpumiem un par pārkāpumiem izslēgšanas 
spēļu laikā klubs/komanda tiek sodīts/a divkāršā apmērā. 

14. Par IFF Florbola spēles noteikumu pārkāpumiem, par kuriem saņemti spēles sodi, soda 
naudas un diskvalifikācijas termiņi piemērojami šādos apmēros: 

15. - par spēles sodu 1 – soda nauda līdz EUR 50,- ; 
- par spēles sodu 2 – soda nauda no EUR 25,- līdz EUR 70,- un diskvalifikācija uz 1 
(vienu) spēli FA rīkotajās sacensībās; 

16. - par spēles sodu 3 – soda nauda no EUR 100,- līdz EUR 200,- un diskvalifikācija uz 1 
(vienu) līdz 5 (piecām) spēlēm FA rīkotajās sacensībās. 

17. Klubu/komandu spēlētājiem un pārstāvjiem par rupjiem oficiālo IFF Florbola spēles 
noteikumu vai RFL:SE nolikumu pārkāpumiem Sacensību komiteja var piemērot sodus, 
izvērtējot attiecīgās spēles videoierakstu. Videoieraksta izvērtēšanu var ierosināt RFL:SE 
klubu/komandu attiecīgajā spēlē iesaistītie licencētie oficiālie pārstāvji, pievienojot 
konkrētās epizodes aprakstu un videoierakstu. Iesniegums jāiesūta ne vēlāk kā 72 stundas 
pēc attiecīgās spēles oficiālā sākuma laika. Gadījumos, kad līdz nākamajai spēlei, kurā 
piedalās kāda no iesniegumā figurējošām komandām, no iesnieguma saņemšanas brīža ir 
mazāk par 24 stundām, Sacensību komiteja var neizskatīt šo iesniegumu, ja nevar 
nodrošināt lēmuma pieņemšanu vismaz 8 stundas pirms nākamās šo komandu spēles 
sākumam.  

18. Jebkuras radušās problēmas Čempionāta dalībniekiem jārisina kopīgi ar FA iekšējā darba 
kārtībā, saskaņā ar FA statūtiem, Valdes lēmumiem, sacensību nolikumiem un IFF 
oficiālajiem noteikumiem, neizmantojot mediju starpniecību. Sods par šī punkta 
neievērošanu – EUR 100,-. 

19. RFL:SE dalībniekam nav tiesību izteikt masu medijiem un sociālajos tīklos personīga 
rakstura negatīvas atsauksmes par citu FA rīkoto vai saskaņoto sacensību dalībnieku 
darbu. Sods par šī punkta neievērošanu – EUR 100,-. 

20. Mājinieku klubs/komanda nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu laukuma tiesnešu 
ģērbtuvēs vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma, spēles pārtraukumu laikā un vismaz 
30 minūtes pēc spēles. Sods par šī punkta neievērošanu – EUR 100,-. 

21. Klubam/komandai, kas nav nodrošinājis/usi Čempionāta dalībnieku (tiesnešu, novērotāju, 
FA pārstāvju, spēlētāju, pārstāvju) drošību spēles norises vietā, kā rezultātā izraisījies 
incidents, var piemērot šādas sankcijas: sods līdz EUR 500,-; nākamās/o spēļu 
aizvadīšana bez skatītājiem; spēles aizvadīšana neitrālā vai pretinieku laukumā. 

22. Protests iesniedzams 24 stundu laikā pēc spēles. Kluba/komandas protesta gadījumā 
spēles protokolā jāatzīmē pieteiktais protests un 3 (trīs) bankas darba dienu laikā FA 
norēķinu kontā jāiemaksā drošības nauda EUR 100,- apmērā. Protesta apmierināšanas 



gadījumā klubam/komandai drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu 
laikā. 

23. Protests tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas brīža, bet 
ne agrāk kā pirms drošības naudas saņemšanas FA norēķinu kontā. 

24. Sacensību komitejas lēmumus var apstrīdēt FA Valde, iesniedzot pieteikumu un 
iemaksājot FA norēķinu kontā drošības naudu EUR 50,-. Pieteikuma apmierināšanas 
gadījumā klubam/komandai drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu 
laikā. Pieteikums tiek izskatīts tikai pēc drošības naudas saņemšanas FA norēķinu kontā. 

25. FA Valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

Apbalvošana 
1. RFL:SE pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar kausiem, bet šo komandu ne 

vairāk kā 30 dalībniekus, kuri piedalījušies RFL:SE spēlēs, apbalvo ar medaļām.  
2. RFL:SE vērtīgāko spēlētāju, rezultatīvāko spēlētāju, labāko uzbrucēju, aizsargu un 

vārtsargu apbalvo ar piemiņas balvām.  
3. Regulārā čempionāta uzvarētāja komanda nākamajā RFL sezonā tiek atbrīvota no fiksētās 

dalības maksas 50% apmērā.


