
Florbola turnīrs vīriešiem 
„Slampes vasaras kauss florbolā” 

NOLIKUMS 

I MĒRĶIS 

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

II VIETA UN LAIKS 

1. Zemgales vidusskolas stadions 14.08.2021. 
2. Sacensību sākums plkst.10:00. 

III VADĪBA 

1. Sacensības organizē biedrība “SK Slampe/Zevid” kopā ar Slampes un Džūkstes pagasta 
pārvaldi un sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību 
2.Par turnīra norisi atbildīgs organizators Reinis Duksītis, mob. 26255250. 
3. Turnīrs notiek bez skatītājiem. 
4. Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasībām atbild 
sacensību tiesnesis. 
5. Pirmā palīdzība 112 . 

IV 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 ne vairāk kā 13 spēlētājus (tajā skaitā pārstāvjus). 
3. Komandas piesakās līdz 12.08.2021. Maksimālais komandu skaits – 8. 
4. 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. 
5. Turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri 2021.gadā sasniegs 14 gadu vecumu. 
6. Dalībnieku un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību 
organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos 
normatīvos aktus. 

V FINANŠU NOSACĪJUMI 

1.Dalības maksa 5 eur no dalībnieka (Min. 6 un maks. 13 dalībnieki). 
2. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā (līdz komandas pirmajai spēlei) vai ar 
pārskaitījumu, vienojoties ar Turnīra organizatoru. 



VI TURNĪRA NORISE 

1.Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola 
spēles noteikumiem. 
2. Turnīrs norisinās āra laukumā. 
3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF 
noteikumos, lēmumus pieņem spēles tiesnesis. 
4. Turnīrs notiek 2 (divos) posmos. 
5. Turnīra pirmajā posmā visas turnīram pieteikušās komandas izlozes kārtībā tiek sadalītas divās 
apakšgrupās, katrā četras komandas, un izspēlē viena apļa turnīru. 
6. Turnīra otrais posms – Izslēgšanas spēles. Spēļu pāri tiek veidoti izejot no komandas ieņemtās 
vietas apakšgrupu turnīrā, attiecīgi 1-2, 2-1. Pēdējās divas komandas apakšgrupā izspēlē spēlēs 
3-3, 4-4. Tāda veidā noskaidrojot turnīra 5.v.-8.v. 
7. Katrai komandai nodrošinātas vismaz 4 spēles. 
8. 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) 
9. 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. 
10. Ja izslēgšanas turnīra laikā spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tad katra komanda 
izpilda 3 (trīs) pēcspēles metienus. 
11. Laukumā spēlē pieci spēlētāji un vārtsargs. 
12. Spēles laiks 2x10 minūtes, laiks tiek apstādināts tikai pie iesistiem vārtiem, pēc tiesnešu 
pieprasījuma, pēdējās divas spēles minūtes. 
13. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai Latvijas 
medijos un sociālajos portālos. 

IX APBALVOŠANA 

1.Pirmo trīs vietu komandas apbalvo ar kausiem un medaļām. 
2. Rezultatīvākais spēlētājs (vārti + piespēles). 
3. Lābākais vārtsargs (pēc tiesnešu vērtējuma). 
4. Pārsteiguma balvas no atbalstītājiem. 

Nolikumu sagatavoja: 
Turnīra „Slampes vasaras kauss florbolā” organizētājs  
Reinis Duksītis 
tel. 26255250 
e-pasts: reinis.duksitis@gmail.com 

Atbildīgais par Covid-19 noteikumu ievērošanu - Reinis Duksītis,  mob.tel - 26255250, e-pasts  - 
reinis.duksitis@gmail.com 

mailto:reinis.duksitis@gmail.com
http://mob.tel/


Izdota, pamatojoties uz Sporta likuma 
 10. panta 4. un 41 . daļā, 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 
 Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
 32. 3 1.apakšpunktā noteikto 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai biedrības „SK Slampe/Zevid” 

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 (turpmāk – Kārtība): 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti 
SK Slampe/Zevid organizētajās florbola sacensībās: „Slampes vasaras kauss florbolā.” 

2. Kārtība ir saistoša visiem SK Slampe/Zevid oficiālo „Slampes vasaras kauss florbolā '' 
dalībniekiem: klubiem, komandām, organizatoriem, spēlētājiem, apkalpojošajam personālam, 
tiesnešiem. 

3. Kārtība tiek piemērota visās SK Slampe/Zevid oficiālo florbola sacensību spēļu norises vietās. 
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, SK Slampe/Zevid sacensību nolikumiem un/vai spēles 

noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums. 
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie ierobežojumi 

mainīti. 
6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie 

administratīvās atbildības. 
7. Komandas, kas piedalās SK Slampe/Zevid oficiālajās sacensībās: 

7.1. 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;  

7.2. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju) veselības stāvokli, kā arī noteikto 
ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu; 

7.3. Nodrošina, ka SK Slampe/Zevid oficiālajās florbola sacensībās, kur tās norisinās neatrodas 
personas (apmeklētāji,atbalstītāji); 

7.4. ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek 
organizētas SK Slampe/Zevid  oficiālās florbola sacensības, aktuālos noteikumus sporta 
pasākumu norisei, kā arī regulāri sekot līdzi to izmaiņām. 

8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai florbola sacensību norises laikā: 
8.1. pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji,) un tiesneši nesarokojas; 
8.2. tieši pirms un tieši pēc florbola spēles abu komandu spēlētāiem jāveic roku dezinficēšana, 

izmantojot atbilstošus sanitāri – dezinficējošos līdzekļus (virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne 
mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus); 

8.3. pie florbola spēles norises ieejas 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; 

8.4. skatītājiem, SK Slampe/Zevid sacensībās ieeja nebūs atļauta.  
8.5. ja florbola sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu 

regulējošus norobežojumus; 
8.6. tiek rekomendēta florbola sacensību dalībnieku reģistrācija arī tad, ja tā nav obligāta. 

Tehniskā un apkalpojošā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar citiem 
cilvēkiem ir pastiprināta; 



8.7. florbola sacensību norises vietā, ja pieejami stacionāri sanitārie mezgli. Ja nav pieejama roku 
mazgāšana, jāizvieto bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas/izejas no norises vietas, 
pie sanitārajiem mezgliem, pēc iespējas pie biežākām saskarsmes virsmām; 

8.8. ieteicams pirms florbola sacensībām informēt dalībniekus par ar Covid-19 saistītajiem 
ierobežojumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot Kārtību un MK noteikumos 
Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par florbola sacensību pārtraukšanas iespējamību 
noteikumu neievērošanas gadījumā. 



EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19!! 
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BIEDRĪBAS ”  SK SLAMPE/ZEVID" '' 

ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

Biedrībai "SK Slampe/Zevid” 

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 Biedrības ” florbola klubs '' Saulkalne''” 
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.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


