
''Summer Floorball Battle-2021'' 

                                           Apstiprināts: 30.06.2021 

                                                                                                                                                          

NOLIKUMS 
Mērķi un uzdevumi.  
1.Popularizēt florbolu Latvijā. 
2.Uzlabot spēlētāju meistarību starpsezonas laikā. 
2.Noskaidrot turnīra spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus.  
3.Veselīga dzīves vieda popularizēšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana vasarā. 

Vadība. 
1.Turnīru organizē florbola klubs ''Saulkalne'', sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību. 
2.Par spēļu rīkošanu atbild turnīra organizatori. 
3.Par spēļu norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis. 
4.Spēļu kalendārs un rezultāti tiks publicēti www.floorball.lv sadaļā: turnīri. 
5. Nolikums un pieteikšanās www.rigaslauvas.lv, Jurijs, 29135863 
6. Sacensību epidemioloģisko drošības pasākumu atbildīgās personas: Jurijs Fedulovs, mob.t. 
29135863, e-pasts: jurijsfedulovs@inbox.lv; Uģus Šusts, mob.t. 26045450,  e-pasts: 
ugis.susts@gmail.com 

Vieta un laiks. 
1.Turnīrs notiks no 13.07.2021 līdz 05.08.2021 Rīgā, Kvēles ielā 64, stadionā. 
2.Spēles notiks  darba dienu vakaros  no pulksten 19:00 , atbilstoši galvenā tiesneša izveidotajam 
spēļu kalendāram.  

Dalībnieki un finanses. 
1.Piedalīties drīkst 2007.g.dz.un vecāki spēlētāji (komandā var pieteikt trīs LFS 2020/21.g.sezonas 
virslīgas spēlētājus, ieskaitot vārtsargus). Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, iesniedz vecāku 
un treneru atļauju dalībai turnīrā. 
1.Turnīrā var piedalīties visi Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotāji. Citi - ar organizatoru atļauju. 
2.Dalības maksa turnīrā 300,- eiro. 
3.Apmaksa jāveic līdz komandas pirmajai spēlei. 
4.Komandu pieteikšanās: jurijsfedulovs@inbox.lv,  t. 29135863 līdz 9.jūlijam.  
5.Komandas spēlētāju pieteikums jāiesniedz līdz 11.jūlijam. 
6.Komandā var pieteikt 15 spēlētājus un 2 pārstāvjus. 
7.Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.  
8.Ja spēlētājs ir nospēlējis kaut vienu spēli, viņu nevar atsaukt un viņa vietā pieteikt citu spēlētāju. 
9.Komandas spēlētāju papildus pieteikums  līdz noteiktajam spēlētāju skaita ierobežojumam atļauts 
līdz izslēgšanas spēlēm. 
10.Komandas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli un pirmās neatliekamās palīdzības 
sniegšanu. 
11.Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību 
organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos 
normatīvos aktus. 



12.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. 

Norise un nodrošinājums. 
1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar „neefektīvo” spēles laiku 2x15 min. 
Pēdējā 1 min. ''Efektīvais laiks''.  
2.Laukumā 4 spēlētāji un vārtsargs. 
2.Ja spēles pamatlaiks beidzas ar vienādu rezultātu, tiek izpildīti 5 pēcspēles  metieni. 
3.Par uzvaru komanda saņem 3 punktus. Par uzvaru pēcspēles  metienos 2 punktus, par zaudējumu 
pēcspēles metienos 1 punktu. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu. 
4.Par neierašanos uz spēli komanda saņem zaudējumu ar rezultātu 0:5. Par komandas turpmāko 
dalību lemj galvenais tiesnesis. 
5.Ir iespējami nolikuma papildinājumi. 
6.Par rupju un nesportisku turnīra spēlētāju un pārstāvju rīcību spēles un ārpus spēles laukuma 
turnīra laikā, lemj un piemēro soda sankcijas galvenais tiesnesis pēc saviem ieskatiem. 
7.Par nolikuma punktu pārkāpumiem komanda tiek diskvalificēta. Izspēlēto spēļu rezultāti tiek 
anulēti, piešķirot zaudējumu 0:5. Dalības maksa netiek atmaksāta. 

8. Vienādu  punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 
- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs; 
- pēc lielāko gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs; 
- pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs. 
9.Izspēles kārtība tiks paziņota pēc komandu pieteikšanās. 
10.Komandai jābūt vienas krāsas formas tērpiem. 
11.Komandas ir iepazinušās un apņemas ievērot Juglas vsk. stadiona iekšējās kārtības noteikumus. 

Apbalvošana. 
1.Katra turnīra komanda saņem balvu par dalību. 
2.Turnīra 1., 2., 3. vietu ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem, medaļām un sponsoru balvām. 
Turnīra uzvarētāji saņem 200,- eiro dāvanu karti.  



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 “Saulkalne”  

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 FK 
Saulkalnes organizētajās florbola sacensībās: Summer floorball battle-2021. 

2. Kārtība ir saistoša visiem Saulkalnes oficiālo ''Summer floorball battle-2021'' dalībniekiem: klubiem, 
komandām, organizatoriem, spēlētājiem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem. 

3. Kārtība tiek piemērota visās Saulkalnes oficiālo florbola sacensību spēļu norises vietās. 
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, Saulkalnes 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 Saulkalnes 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 Saulkalnes  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 
Saulkalnes 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 Saulkalnes 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 ar izlietnēm roku mazgāšanai, 
jāizvieto aicinājums par roku regulāru mazgāšanu. 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 ”  florbola klubs ''SAULKALNE" '' 

ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

Biedrībai ”Florbola klubs “Saulkalne” 

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.

14.

15.

16.

17.


