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NOLIKUMS 
 

Valkas novada 2017. gada atklātajam 
čempionātam florbolā vīriešiem 

 
I Mērķis 

 
1.1. Noskaidrot Valkas novada 2017. gada labākās komandas florbolā. 
1.2. Veicināt florbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū. 
1.3. Iesaistīt Valkas novada iedzīvotājus aktīvās, regulārās fiziskās un sporta nodarbībās. 

 
II Vieta un laiks 

 
2.1. Florbola čempionāts notiks 2017. gada 22. aprīlī, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta 
hallē (Raiņa iela – 28a), sākums plkst. 10:00, komandu reģistrācija no plkst. 9:00, komandu 
pārstāvju sanāksme plkst. 9:50. 
2.2. Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 18. aprīlim plkst. 16:00 uz e-pastiem: 
sports@valka.lv vai ilvars.rullis@valka.lv 

 
III Vadība 

 
3.1. Sacensības organizē un vada Valkas novada dome sadarbībā ar florbola klubu ”Valka” 
un uzaicinātiem tiesnešiem. 
3.2. Čempionāta galvenais tiesnesis – Ilvars Rullis, galvenā sekretāre – Vēsma Selga. 

 
IV Dalībnieki 

 
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens florbola spēles cienītājs (komandā nedrīkst spēlēt 
2016./17. g. sezonā Latvijas virslīgā pieteiktie un spēlējušie spēlētāji. Komandas var 
pieteikt ne vairāk kā trīs 2016./17. g. sezonā 1.līgā pieteiktos un spēlējušos spēlētājus). 
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 17 spēlētājus (15+2). 
4.3. Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu 
parakstu pieteikumā. 

V Dalības maksa 
 

5.1. Dalības maksa 30,- EUR no komandas jāsamaksā sacensību dienā reģistrācijas laikā. 
 

V Vērtēšana 
 
5.1. Čempionāta izspēles sistēma ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. 
5.2. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles 
metienos – 2 punktus, par zaudējumu pēc pēcspēles metieniem – 1 punktu, par zaudējumu 
pamatlaikā – 0 punktus. Ja spēles pamatlaikā fiksēts neizšķirts – 3 pēcspēles metieni. 
Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. 
5.3. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāko vietu nosaka: 

a) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 
b) pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības pamatturnīrā, 
c) pēc lielāko gūto vārtu skaita visās pamatturnīra spēlēs, 
d) pēc mazākās soda minūšu summas visās pamatturnīra spēlēs.
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Noteikumi: 
 

T i e s ā š a n a – sacensības tiesā organizatoru nozīmēti spēles tiesneši. 
Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis var nozīmēt jebkuru komandu organizēt spēļu 
tiesāšanu. 

D i s c i p l ī n a – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu par vairāk nekā 10 min – 
tai tiek piešķirts zaudējums. Ja nepieciešams, komanda izņēmuma kārtā var uzsākt spēli 4 
cilvēku sastāvā. 

S p ē l e s – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam. 
 
D i s c i p l i n ā r ā s un s o d a  s a n k c i j a s : 
1. Par noraidījumu no laukuma – ar EUR 14,- soda naudu vai diskvalifikāciju uz vienu 
spēli; 
2. Par iereibušu spēlētāju atrašanos laukumā vai uz komandas rezervistu soliņa – 

komandai jāmaksā EUR 14,- soda nauda un attiecīgais spēlētājs saņem vienas 
spēles diskvalifikāciju. 

3. Par kautiņa izraisīšanu spēles laikā vai arī spēles dienā sacensību norises telpās 
dalībnieks tiek sodīts ar EUR 20,- naudas sodu vai 2 spēļu diskvalifikāciju. 

4. Par jebkāda veida agresiju (nekorektiem izteikumiem, draudu izteikšanu, fizisku 
aizkāršanu u.c.) spēlētājs var tikt sodīts ar EUR 14,- lielu naudas sodu vai diskvalifikāciju 
līdz sacensību beigām. Precīzas soda sankcijas nosaka galvenā tiesneša, organizatoru un 
abu spēlējošo komandu pārstāvju sanāksme. 

5. Visas piešķirtās sankcijas sacensību sekretariātā ir jānokārto līdz nākošās spēles 
sākumam, pretējā gadījumā attiecīgais spēlētājs spēlē piedalīties nedrīkst, vai arī spēles 
galvenais tiesnesis spēli neuzsāk un attiecīgajai komandai tiek piešķirts zaudējums. 

6. Par atkārtotu komandas neierašanos uz spēli vai atkārtotu komandas ierašanos uz 
spēli nepilnā sastāvā komanda no sacensībām tiek diskvalificēta. 

7. Par nolikuma neievērošanu, komanda vai dalībnieks tiek diskvalificēts. Protests 
iesniedzams rakstiski, iemaksājot sacensību sekretariātā EUR 14,- (ja protestu atzīs par 
pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ ja nē – nauda paliek sacensību organizatoriem). 

S p ē l e s  l a i k s  u n  c i t i  n o s a c ī j u m i: 
1. Spēles laiks ir 2 X 15 minūtes (spēles tīrais laiks). 
2. Visos gadījumos, kas nav īpaši atrunāti nolikumā, sacensības notiek saskaņā ar 

oficiālajiem IFF spēles noteikumiem noteikumiem. 
 

VI Apbalvošana 
 
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar kausiem, diplomiem un medaļām. 
6.2. Rezultatīvākais spēlētājs (vārti un piespēles). 

 
VII Pieteikumi 

 
7.1. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz pirmās spēles sākumam. 

 
Informācija pie Valkas novada domes sporta speciālista Valkā - Māra Koopa mob. tel. 29424580 vai čempionāta 
galvenā tiesneša Ilvara Ruļļa mob. tel. 29403241. 


