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Lielvārdes novada 20.atklātais čempionāts florbolā 

NOLIKUMS 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

1. Popularizēt aktīvu, veselīgu un sportisku dzīvesveidu, florbolu kā komandas sporta veidu. 

2. Organizēt florbola sacensības, ievērojot godīgas spēles principus. 

3. Sacensību organizēšanā iesaistīt novada un viesu komandas un spēlētājus. 

4. Noskaidrot 2020.gada labākās florbola komandas, vērtīgākos spēlētājus. 

2. SACENSĪBU VADĪBA 

5. Lielvārdes novada 20.atklāto čempionātu florbolā (turpmāk - sacensības) organizē 
Lielvārdes novada Sporta centrs sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs Lielvārde” un 

Lielvārdes novada pašvaldību. 

6. Sacensību galvenais tiesnesis  - Lielvārdes novada Sporta centra direktors Ainars Puķītis, 

t.29180320, ainars.pukitis@lielvarde.lv 

7. Par sacensību organizēšanu atbild sacensību galvenais tiesnesis un biedrība “Sporta klubs 

Lielvārde” – pārstāvis, valdes loceklis Ģirts Zelmenis Tālr.26311657 

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

8. Sacensības notiek Lielvārdes novada Sporta centrā – Raiņa ielā 22, Lielvārdē. 
9. Sacensību norises laiks no 2020.gada 21.jūnija sestdienās un/vai svētdienās no plkst. 10:00 

līdz 18:30, līdz 30 augustam. 

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

10. Sacensību dalībnieki ir visas florbola komandas, kas iesniegušas pieteikumus līdz 

2020.gada 19.jūnijam, plkst. 23:59 (1.pielikums). 

11. Komandā drīkst pieteikt 17 spēlētājus, t.sk. vienu oficiālo pārstāvi. 

12. Iepriekšējie pieteikumi jānosūta elektroniski galvenajam tiesnesim - 

ainars.pukitis@lielvarde.lv 

13. Sacensībās pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 
14. Dalībai sacensībās drīkst pieteikt ne jaunākus kā 2007.gadā dzimušus spēlētājus. 

15. Dalībai sacensībās drīkst pieteikt spēlētājas sievietes. 

16. Sacensībās ir noteikts ierobežots skaits komandu -  max 10 komandas. Komandas tiek 

iekļautas sacensībās atbilstoši pieteikumu iesūtīšanas laikam. 

17. Spēles laikā uz laukuma drīkst atrasties tikai divi 2019./2020.gada sezonā Latvijas Florbola 

Savienībā (turpmāk –LFS) licencēti virslīgas vai trīs 1.līgas vai viens virslīgas un viens 

1.līgas laukuma spēlētājs. Uz vārtsargiem un nepilngadīgajiem laukuma spēlētājiem, kuri 

nav spēlējuši virslīgā, šie nosacījumi neattiecas. 

18. Spēlētājam atrodoties uz noraidīto soliņa, tiek uzskatīts, ka viņš ir laukumā, un uz viņu 

attiecas 17.punkta noteikumi. 



19. Spēlētājs var piedalīties izslēgšanas spēlēs, ja ir spēlējis vismaz 50% regulārā turnīra 

spēlēs, ja spēles norisinās divās grupās, vai  - vismaz 70% regulārā turnīra spēlēs, ja spēles 

norisinās vienā grupā. 
20. Čempionātā aizliegts piedalīties spēlētājiem, kuriem ir piešķirta diskvalifikācija kādā no 

Latvijas Florbola Savienības līgām. 

5. PIETEIKUMI 

21. Līdz 2020.gada 20.jūnija plkst.23.59 uz e-pastu: ainars.pukitis@lielvarde.lv jābūt 
nosūtītam komandas vārdiskajam pieteikumam (2.pielikums). 

22. Sacensību pirmajā dienā līdz komandas pirmajai spēlei komandas pārstāvim sekretariātā 
jāiesniedz pieteikuma oriģināls (2.pielikums) un jābūt samaksātai dalības maksai pilnā 
apmērā. 

23. Sacensību dalībniekiem, kuri nav 18 gadus veci, jābūt parakstītai vecāka vai personas, kas 

aizstāj vecākus, parakstītai atļaujai (3.pielikums), ko komandas pārstāvis iesniedz kopā ar 

vārdisko pieteikumu. 

24. Komandas, kuras līdz čempionāta sākumam nav pieteikušas pilnu sastāvu, drīkst pieteikt 

papildinājumu ne vēlāk kā līdz trešajai čempionāta spēlei. 

25. Par papildinājumu spēlētāju sastāvā un/vai spēlētāja numura maiņu atbild komandas 

pārstāvis un pirms spēles informē sekretariātu. Ja šis nosacījums līdz spēlei nav ievērots, 

jaunie komandas spēlētāji spēlē nedrīkst piedalīties, un pretenzijas netiek ņemtas vērā. 

6. FINANSĒJUMS 

26. Turnīra kvalitatīvas norises nodrošināšanai ir noteikta komandas dalības maksa (saskaņā 
ar Lielvārdes novada domes lēmumu) –200 EUR (divi simti eiro 00 centi), kas jāsamaksā 
Lielvārdes novada pašvaldības kasē, Lielvārdes novada Sporta centra kasē, vai pārskaitot 

dalības maksu uz kontu LV19HABA0551026635681 ar norādi “Dalība Lielvārdes novada 

20. florbola čempionātā” līdz pirmajai spēlei – 2020.gada 21.jūnijam. 

 

7. SACENSĪBU NORISE 

27. Spēles notiek saskaņā ar šo nolikumu un LFS oficiālajiem florbola noteikumiem. 

28. Spēles laiks regulārā turnīra spēlēs 2x20 minūtes. Pēdējās 5 spēles minūtes “tīrais laiks”. 

29. Spēles laiks izslēgšanas spēlēs un finālos 2x20 minūtes “tīrais laiks”. 

30. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri ņem vērā šo nolikumu, pēc tam LFS oficiālos florbola 

noteikumus. 

31. Par neskaidriem jautājumiem, kas nav atrunāti  šajā nolikumā vai LFS oficiālajos florbola 

noteikumos, risinājumu lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. 

32. Vienas komandas visiem spēlētājiem jāspēlē vienādās formās ar numuriem. Ja spēlē abām 

komandām ir vienādas krāsas krekli, tai komandai, kas norādīta kā viesu komanda, jāvelk 

maiņas krekli vai krāsainas vestes (nodrošina sacensību organizatori). 

33. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par zaudējumu – 0 punktu, par uzvaru 

pagarinājumā – 2 punktus, par zaudējumu pagarinājumā – 1 punktu.  

34. Neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noskaidrots ar soda metienu palīdzību. Soda 

metienus izpilda pieci katras komandas spēlētāji, ja joprojām rezultāts ir neizšķirts, soda 

metienu sērija turpinās līdz pirmajai kļūdai. Spēlētājs atkārtotu soda metienu var izpildīt 
tikai tad, kad tos izpildījuši visi pārējie komandas spēlētāji.Soda metienu izpildē ir spēkā 
17.punktā minētie noteikumi. 

35. Regulārajā turnīrā komanda drīkst pārcelt viena sabraukuma spēles, par to informējot 

sacensību organizatoru 24h pirms paredzētā spēles sākuma. Izslēgšanas spēlēs spēļu 

pārcelšana nenotiek. 



36. Ja komanda neierodas uz spēli, tai piešķir tehnisko zaudējumu ar 0:5,0 punktu  

37. Komanda, kas iegūst lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu sacensību tabulā, ja 

punktu skaits divām vai vairākām komandām ir vienāds, tad ņem vērā: 
37.1. savstarpējo spēļu rezultātus; 

37.2. labāko vārtu starpību visās spēlēs; 

37.3. lielāko gūto vārtu skaitu visās spēlēs; 

37.4. mazāko soda laiku summu; 

37.5. izlozes kārtībā 
38. Ilgstošu pārtraukumu spēles laikā dēļ, ja spēle pārtraukta neparedzētu apstākļu dēļ vairāk 

kā uz  vienu stundu, tā jāpārspēlē. Par spēli lemj sacensību galvenais tiesnesis. 

39. Sacensības notiek divos posmos: 

39.1. spēles apakšgrupās (ja pieteikušās vismaz 8 komandas); 

39.2. izslēgšanas spēles, kurās piedalās astoņas komandas, spēles arī par 5.-8. Vietām 

notiek pēc komandu vienošanās principa. 

39.3. komandas, kuras pēc spēlēm apakšgrupās, ieņem 5.vietu, ja komandu skaits bijis 

10, spēlē par 9.vietu sacensībās. 

40. Komandu pārstāvji ir atbildīgi  par komandas dalībniekiem - spēlē aizliegts piedalīties 

spēlētājiem, treneriem, komandu pārstāvjiem, alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo 

vielu stāvoklī. 

8. SACENSĪBU NODROŠINĀJUMS 

41. Lielvārdes novada Sporta centrs nodrošina: 

41.1. sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu); 

41.2.  galveno tiesnesi; 

41.3. apbalvojumus; 

41.4. sacensību norises atspoguļošanu Lielvārdes novada Sporta centra tīmekļa vietnē 
www.sportslielvarde.lv. 

42. Biedrība “Sporta klubs Lielvārde” nodrošina spēļu laukuma tiesnešus, sekretariātu un 

medicīnisko personālu, atbild par spēļu kārtību. 

43. Komandas sedz izdevumus, lai nokļūtu uz sacensību vietu, individuālo inventāru, kā arī 
jebkādus citus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās. 

44. Sacensību dalībnieki – t.sk. spēlētāji un komandu pārstāvji atbild par savu veselības 

stāvokli un to apliecina ar savu parakstu vārdiskajā pieteikumā. 

9. APBALVOŠANA 

45. Sacensību uzvarētājus – 1.-3.vietas apbalvo ar medaļām un kausiem, kā arī ar dažādām 

specbalvām. 

46. Individuāli apbalvo vērtīgākos spēlētājus. 

10. PROTESTI, SODI UN SODA NAUDAS 

47. Pārkāpumus, protestus un soda naudas piešķiršanas gadījumus izskata disciplinārā 
komisija, kuras sastāvā ir galvenais tiesnesis un katras komandas pārstāvis. 

48. Spēlētājs, kurš saņēmis spēles sodu 3, izlaiž 1 spēli un maksā soda naudu 30,00 EUR 

(trīsdesmit euro) apmērā. Atkārtota soda gadījumā, spēlētājs zaudē tiesības spēlēt līdz 

sacensību beigām. 

49. Par atklātu rupjību (vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem un/vai agresīvu uzvedību pie 

jebkura sacensību dalībnieka) spēlētājs saņem spēles sodu 3 un soda naudu 30,00 EUR 

(trīsdesmit euro) apmērā. 
50. Par komandas neierašanos uz spēli vai ierašanos ar mazāk kā pieciem spēlētājiem 

komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:5, tabulā norādot 0 punktus. 



51. Ja komanda pārtrauc spēli NEATKARĪGI NO IEMESLA – tiek piešķirts zaudējums ar 0:5, 

tabulā norādot 0 punktus. 

52. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā spēles laikā, komandai sods 50 EUR 

(piecdesmit eiro). 

53. Par laukuma tiesnešu, sekretariāta fizisku vai morālu aizskaršanu (tīšu sitienu, grūdienu, 

apģērba plēšanu, lamāšanos) komanda tiek diskvalificēta. 

54. Par smēķēšanu, alkohola lietošanu sacensību norises vietās vai iestādes teritorijā - 

spēlētājam sods  30EUR (trīsdesmit eiro). 

55. Par tīšu sacensību norises vietas inventāra un/vai aprīkojuma bojāšanu komandai sods  

atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem – izskata disciplinārā komisija. 

56. Komanda iesniedz rakstisku iesniegumu, pievieno 10,00 EUR (desmit euro) un pēc spēles 

nekavējoties par to paziņo galvenajam tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē protokolā 15 

minūšu laikā pēc spēles. Protesta iesniegšanu ar savu parakstu protokolā apliecina 

komandas pārstāvis. 

56.1. protests ir jāiesniedz rakstveidā, kurā jābūt sniegtam protesta skaidrojumam ar 

minētiem faktiem. Protestam pievieno 10,00 EUR (desmit euro). Protestu paraksta 

komandas pārstāvis. Iesniegto protestu 24 stundu laikā nogādā galvenajam tiesnesim; 

56.2. protestu izskata disciplinārā komisija, bet gala vārds lēmuma pieņemšanā pieder 

čempionāta galvenajam tiesnesim. 

11. CITI JAUTĀJUMI 

57. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un 

fotogrāfijas, materiālus ievietot masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas ar tajās 

redzamajām personām. 

 

 


