
Florbola turnīrs vīriešiem 
„Slampes 2022” 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS 
1.Veicināt florbola attīstību Tukuma novadā 
2.Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu 

VIETA UN LAIKS 
1. Zemgales vidusskolas stadions 16.07.2022. - 17.07.2022. 
2. Sacensību sākums 10:00. 

PIETEIKUMI 
1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūtas līdz 2022. gada 10. jūlijam Reinis Duksītim,  e-
pasts: reinis.duksitis@gmail.com, kontakttālrunis: 26255250 

VADĪBA 
1.Sacensības organizē biedrība “SK Slampe/Zevid ”  
2.Par turnīra norisi atbildīgs organizators Reinis Duksītis 
3. Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām atbild 
sacensību tiesnesis 
5. Pirmā palīdzība 112  
6. 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 
7. Par Covid-19 noteikumu ievērošanu atbildīgās persona Reinis Duksītis  

DALĪBNIEKI 
1. Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, komandu un 
klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši, sekretariāts 
2. Katrā komandā var pieteikt 13 spēlētājus (tajā skaitā pārstāvjus) 
3. Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks. Spēlētājam jādod piekrišana 
piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu. Komanda ir atbildīga par 
pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saviem spēlētājiem. 
4. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, turnīrā drīkst piedalīties tikai ar rakstisku vecāku 
atļauju. Dokumentiem jābūt iesniegtiem līdz pirmās spēles sākumam. 
5. 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 
6. 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  
7. 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  

FINANŠU NOSACĪJUMI 



1.Dalības maksa 80 EUR no komandas 
2. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā (līdz komandas pirmajai spēlei) vai ar 
pārskaitījumu, vienojoties ar Turnīra organizatoriem. 

TURNĪRA NORISE 
1.Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola 
spēles noteikumiem 
2. Spēļu kalendārs un rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.floorball.lv. 
3.Turnīrs norisinās āra stadionā 
4. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF 
noteikumos, lēmumus pieņem spēles tiesnesis 
5. Turnīrs notiek 2 (divos) posmos 
6. Turnīra pirmajā posmā visas turnīram pieteikušās komandas izlozes kārtībā tiek sadalītas 
apakšgrupās, izspēlē viena apļa turnīru. 
7. Turnīra otrais posms – Izslēgšanas spēles. Spēļu pāri tiek veidoti izejot no komandas 
ieņemtās vietas apakšgrupu turnīrā. Izspēles sistēma būs atkarīga no pieteikto komandu 
skaita. 
8. Katrai komandai nodrošinātas vismaz 4 spēles 
9. Par uzvaru apakšgrupas turnīrā komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par 
zaudējumu – 0 punktus, par neattaisnotu neierašanos uz spēli – 0 punktus (rez. 0:5) 
10. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo 
komandu nosaka: 
• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 
• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās apakšgrupas spēlēs; 
• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās apakšgrupas spēlēs; 
• pēc mazākās soda laiku summas visās apakšgrupas spēlēs; 
• pēc izlozes 
11. Ja izslēgšanas turnīra laikā spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda 
izpilda 3 (trīs) pēcspēles metienus 
12. Spēles laiks 1x15 minūtes (Tīrais spēles laiks) 
13. 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.Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un spēlētājus medaļām 
2. Rezultatīvākais spēlētājs (vārti + piespēles) 
3.Lābākais vārtsargs  
4. Pārsteiguma balvas no atbalstītājiem 
5. Balva katras komandas labākajam spēlētājam 
6. Uzvarētājiem pārsteiguma balva no “Sportapunkts” 

Nolikumu sagatavoja: 
Turnīra „Slampe 2022” organizētājs  
Biedrība SK Slampe/Zevid 
Reģ. nr. 40008274391 
Atbildīgā persona - Reinis Duksītis 
tel. 26255250 
e-pasts: reinis.duksitis@gmail.com 


