
Saldus novada atklātais čempionāts florbolā 2022 

Nolikums 

I. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt florbolu Saldus novadā un Latvijā, 
2. Noteikt spēcīgāko florbola komandu, 
3. Veicināt Saldus novada un tuvāko novadu florbola komandu, spēlētāju un jauno 

tiesnešu iekļaušanos valsts florbola attīstības apritē. 
4. Dot iespēju Saldus un citu novadu iedzīvotājiem lietderīgi izmantot brīvo laiku, 

nodarbojoties ar sportu. 

II. VADĪBA 

1. Biedrība "FK Saldus" sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību. 
2. Sacensību organizators -  Biedrība "FK Saldus" Reģistrācijas numurs: 

4/0/0/0/8/2/2/8/5/3/2/ kontaktinformācija: +371 26195882 
3. - par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks -Rolands 

Reinsons, rolands.reinsons@gmail.com, 27076343 
4. Par covid-19 noteikumu ievērošanu atbildīgās personas -Rolands Reinsons, 

rolands.reinsons@gmail.com, 27076343 

III. VIETA UN LAIKS 

1. Saldus novada atklātais čempionāts florbolā tiks izspēlēts Būtnāru sporta zālē, 
“Kurzemītes pamatskola”.  

2. Čempionāts plānots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada pavasarim. Spēles tiks 
aizvadītas atbilstoši turnīra organizatoru sastādītajam spēļu kalendāram - pirmdienu 
vakaros vai arī nepieciešamības gadījumā brīvdienās par laiku vienojoties. 

IV. DALĪBNIEKI 

1. Saldus novada atklātajā čempionātā var piedalīties jebkurš interesents, kurš ir 
sasniedzis vismaz 14 gadu vecumu. Nepilngadīgiem spēlētājiem jāiesniedz vecāku 
atļauja dalībai čempionātā.  

2. Čempionāts tiks aizvadīts katrai komandai izspēlējot ar katru divus apļus, pēc tam 
sekos izslēgšanas spēles.  

3. Izslēgšanas spēlēs iekļūs 6 labākās komandas, no kurām 2 labākās automātiski 
kvalificēsies čempionāta pusfinālam, savukārt ceturtdaļfinālā vienā pārī tiksies 
3.vietā un 6.vietā ierindojušās komandas un otrā pārī 4.vietā un 5.vietā ierindojušās 
komandas.  

4. Minimālais komandu skaits, lai notiktu čempionāts - piecas. Piecu komandu 
pieteikšanās gadījumā izslēgšanas spēlēs iekļūst 4 labākās komandas. 

5. Komandām spēles jāaizvada vienādas krāsas kreklos (vēlams numurētos). 
Izslēgšanas spēlēs varēs piedalīties spēlētāji, kuri nospēlējuši vismaz 50% no 
maksimāli iespējamām spēlēm. 

6. 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 

7. Komandā nedrīkst pieteikt laukuma spēlētājus, kuri ir licencēti Latvijas čempionāta 
Virslīgā 2022./2023. gada sezonā. Uz vārtsargiem šis ierobežojums neattiecās. 

8. 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 

9. 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 

10. 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. 

11. 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 

V. PIETEIKUMI 

1. Komandu pārstāvjiem pieteikumi jāiesniedz līdz 10.oktobrim uz e-pastu 
krishkopshtaals@gmail.com  

2. Dalības maksa no komandas - EUR 250, kas jāsamaksā līdz 17.oktobrim. 
3. Vecāku atļaujas jāiesniedz līdz pirmajai komandas spēlei. 
4. Komandām, kuras pārstāv kādu Saldus novada pagastu, Saldus novada 

pašvaldība sedz 50% no dalības maksas. 
5. Katra komanda čempionātam var pieteikt 15 spēlētājus un 2 komandas pārstāvjus. 
6. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst vienu reizi mainīt komandu, samaksājot - 

30EUR pārejas maksu. 
7. Pieteikumi jāpilda uz pielikumā pievienotās veidlapas. 
8. Pirms spēles komandas pārstāvis pārbauda un izstrīpo no spēles protokola 

spēlētājus, kuri nepiedalās spēlē, kā arī pārbauda spēlētāju numuru pareizību. 

VI. ČEMPIONĀTA NORISE 

1. Čempionāts tiks aizvadīs pēc Latvijas Florbola savienības (LFS) florbola spēles 
noteikumiem. 

2. Spēles laikā uz laukuma atrodas 5 laukuma spēlētāji un vārtsargs. Papildlaiks tiek 
izspēlēts formātā 4 pret 4. 

3. Spēles laiks ir 2 periodi, katrs periods 20 minūtes bez laika apstādināšanas 
(neefektīvais laiks). 

4. Laiks tiek apturēts tikai 2.perioda pēdējās 3 minūtes un papildlaikā. 
5. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots  ar 5 

minūšu papildlaiku. Ja neizdodas noskaidrot spēles uzvarētāju, tiek izpildīti 3 soda 

http://antidopings.gov.lv/


metieni. Ja arī pēc 3 soda metieniem neizdodas noskaidrot uzvarētāju, tad soda 
metieni tiek mesti līdz pirmajai kļūdai. 

6. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par uzvaru papildlaikā vai soda 
metienos – 2 punktus, par zaudējumu papildlaikā vai soda metienos – 1 punktu, par 
zaudējumu pamatlaikā 0 punktus. 

7. Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 
-pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 
-pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs; 
-pēc mazākā skaita spēles sodiem Nr. 3; 
-pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs; 
-pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs. 

8. Spēles soda Nr. 2 piešķiršanas gadījumā spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām 
un nedrīkst piedalīties nākamajā spēlē. 

9. Spēles soda Nr. 3 piešķiršanas gadījumā spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām 
un nedrīkst piedalīties vismaz nākošajās 3 spēlēs, situāciju izskatīs turnīra 
organizatori paturot tiesības liegt spēlētājam piedalīties visā atlikušajā čempionātā. 

10. Spēles var tikt filmētas vai fotografētas, bildēm tiekot pieejamām Saldus Floorball 
facebook lapā. 

11. Čempionāta norises laikā spēkā ir visi Latvijas Republikas vispārējie sabiedriskās 
kārtības noteikumi.  

VII. NODROŠINĀJUMS 

1. Ar turnīra dalības maksu un Saldus novada pašvaldības materiālu atbalstu turnīra 
organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, bortus, ģērbtuvi, dušu), spēļu 
laukuma tiesnešus, spēļu sekretārus, tiešsaistes protokolu ievadīšanu floorball.lv 
mājaslapā. 

2. Turnīra dalībnieki sedz dalības maksas un transporta izdevumus. 
3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar 

savu parakstu apliecina komandas spēlētāju pieteikumā. 

VIII. APBALVOŠANA 

1. Pirmo trīs vietu ieguvušo komandu spēlētājus apbalvo ar medaļām un kausu. 
2. Ir iespējamas speciālbalvas (rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs). Lai 

vārtsargs varētu piedalīties labākā vārtsarga noteikšanā, tam jābūt laukumā vismaz 
50% no maksimāli iespējamā spēles laika. 

IX. SPĒĻU PĀRCELŠANA, PROTESTI UN SODA NAUDAS 

1. Spēles var pārcelt tikai vienojoties ar visām pusēm - pretinieku komandu, 
tiesnešiem, turnīra organizatoriem, ne vēlāk kā 5 dienas pirms plānotās spēles.  

2. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un 0 
punktu. 

3. Soda nauda par neierašanos uz spēli - 50EUR 
4. Soda nauda par spēles sodu Nr. 3 - 100EUR 
5. Spēles sods Nr. 3 tiek piespriests pēc Starptautiskās Florbola federācijas 

noteikumiem - 
- Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir iesaistīts kautiņā. Spēlētājs ir 

uzskatāms par iesaistītu kautiņā, ja viņš izdara sitienus vai spērienus.  



- Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir vainojams rupjā pārkāpumā. Tas 
nozīmē arī nūjas vai cita inventāra mešanu pretiniekam. 

- Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis vainojams nepieklājīgā uzvedībā. 
Nepieklājīga uzvedība nozīmē rupji apvainot tiesnešus, spēlētājus, komandu 
pārstāvjus, oficiālos pārstāvjus vai skatītājus.  

- Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir vainīgs bīstamā rīcībā. Bīstama 
rīcība nozīmē tīši iespaidot personas fizisko stāvokli, nenodarot traumas. Tas nozīmē 
arī spļaušanu spēlētājam u. tml.  

6. Komandai soda nauda ir jāsamaksā līdz nākamajai spēlei. Nesamaksātas naudas 
gadījumā komanda netiek pielaista pie turpmāko spēļu aizvadīšanas, un par katru 
neaizvadīto spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un 0 punktu. 

7. Visus protestus, kas radušies spēļu laikā sakarā ar tiesāšanu, vai kādām citām 
konfliktsituācijām, vai arī ārpus spēles izskata turnīra organizatori. Visus protestus 
komandas pārstāvis iesniedz organizatoriem 3 darba dienu laikā. Iesniedzot protestu 
jāiemaksā - 30EUR, kuri tiks atgriezti pamatota protesta gadījumā. 

8. Čempionāta organizatori patur tiesības čempionāta gaitā mainīt nolikuma saturu. 

          



Biedrībai “FK Saldus” 

Vecāku atļauja piedalīties sacensībās 
 

Es, ___________________________________________________ (vecāka vai aizbildņa 
vārds, uzvārds) 

personas kods_______________________________, tālrunis _____________________, 

atļauju piedalīties, un esmu informēts (-ta) par to, ka mans bērns 

_________________________________________________(bērna vārds un uzvārds), 

personas kods ____________________________________, 

piedalās Saldus novada atklātajā čempionātā florbolā. 

Apliecinu, ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt Saldus čempionātā florbolā. 
Piekrītu, ka mans bērns pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Iegūtie materiāli, 
atbilstoši nolikumam, var tikt publicēti un būs publiski pieejami. Ar šo parakstu apliecinu, ka 
atļauju piedalīties un esmu iepazinies (-usies) ar pasākuma nolikumu un ievērošu to. 
 

Vecāka paraksts __________________________________________ 
 
 

Datums, vieta _____________________________________________ 


