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NOLIKUMS
Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēlēm
florbolā vīriešiem
1. Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt florbolu Pierīgas novados.
1.2. Noskaidrot spēcīgākās vīriešu komandas un labākos spēlētājus.
1.3. Sacensības iekļautas Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēļu kopvērtējumā.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2016.gada 7.maijā plkst. 10.00 Ulbrokas, Inčukalna un
Saulkrastu sporta bāzēs.
Ulbrokas sporta kompleksā – sacensības apakšgrupā un finālsacensības par
medaļām.
Inčukalna sporta kompleksā – sacensības apakšgrupā un finālsacensības par
tālākām vietām.
Saulkrastu sporta centrā – sacensības apakšgrupā.
3. Vadība
Sacensības organizē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar
Stopiņu un Inčukalna novadu sporta darba organizatoriem. Galvenais tiesnesis
Ulbrokas sporta kompleksā – Ainārs Vaičulens, mob. 28711252, e-pasts:
ainars.vaiculens@stopini.lv, Inčukalna sporta kompleksā – Ģirts Bunkus, mob.
26528573, e-pasts: girts.bunkus@gmail.com, Saulkrastu sporta centrā - Signe
Sinkeviča, tel. 26524083, e-pasts:signe@saulkrasti.lv
4. Dalībnieki
Komandā drīkst pieteikt 12 spēlētājus. Komandām jābūt vienādās sporta formās ar
spēlētāju numuriem. Dalībnieku vecums – 2000.gadā dzimuši un vecāki. Komandā
nedrīkst startēt jaunāki dalībnieki. Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji
(deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR
reģistrēto sporta klubu un nodibinājumu licencētie sportisti, kuriem federācijas ir
apstiprinājušas licences attiecīgajā teritorijā reģistrētajos klubos un nodibinājumos.
No katra novada drīkst pieteikt vienu komandu.
5. Sacensību norise
Sacensību izspēles kārtība (apakšgrupas, spēļu grafiks, spēles laiks) tiks noteikta un
paziņota 3.maijā pēc pieteikšanās termiņa beigām (2.maijs). Sacensības notiek pēc
Latvijas florbola federācijas apstiprinātiem noteikumiem.
Sacensības norisinās vienā dienā.

Priekšsacīkstes notiek apakšgrupās, pēc “riņķa” sistēmas. Finālsacensībās (tajā pašā
dienā) tiek izspēlēts vietu sadalījums. Spēles laiks 2x15min.(tīrais laiks). Galvenajam
tiesnesim ir tiesības mainīt spēles laiku, saskaņojot to ar visu komandu pārstāvjiem.
Pārtraukums starp puslaikiem -3.min.,starp spēlēm –5.min. Par uzvaru komandai -3
punkti, par neizšķirtu -2 punkti, par zaudējumu -1 punkts. Par neierašanos uz spēli
komandai – 0 punkti ar rez. 0:5.
Vērtēšana apakšgrupās:
 pēc izcīnītiem punktiem;
 pēc savstarpējās spēles;
 pēc labākas vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
 pēc labākas vārtu starpības visās spēlēs;
Finālspēles.
Spēles pusfinālos un finālos notiek līdz uzvarai. Neizšķirta gadījumā:
 3 soda metienu sērija;
 1 soda metienu sērija līdz uzvarai.
Par 5. vietu kopvērtējumā spēlē komandas, kas izcīnījušas 3. vietas apakšgrupās.
Par 7. vietu kopvērtējumā spēlē komandas, kas izcīnījušas 4. vietas apakšgrupās u.
t.t.
Komandas, kas apakšgrupās izcīnījušas 1 – 2 vietas, spēlē pusfinālos ( A-1 pret B-2;
B-1 pret A-2).
Pusfināla zaudētāji spēlē par 3.vietu, uzvarētāji - par 1.vietu.
6. Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi līdz š.g. 2.maijam plkst.12.00 sacensību organizatoram
Tadeušam Tračumam: e-pasts: tadeuss.t@inbox.lv., mob.29471145.
Novada priekšsēdētāja (vietnieka, izpilddirektora) parakstītus un apzīmogotus
vārdiskos pieteikumi ar norādītu dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu,
precīzu viņa saistību ar pārstāvēto novadu (adrese, deklarētā dzīves vieta, darba
vieta) jāiesniedz galvenajam tiesnesim sacensību vietā 15 minūtes pirms
attiecīgās komandas pirmās spēles. Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību
sacensībām ar savu parakstu un zīmogu apliecina ārsts. Ārsta atļaujas trūkuma
gadījumā savas veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar parakstu apliecina
pats dalībnieks, kas uzņemas visu atbildību par iespējamajām sekām. 18 gadus
nesasniegušu sacensību dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām
apliecina ārsts vai komandas pārstāvis (ar savu parakstu).
Vārdiskajā pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja kontakttālrunis.
7. Apbalvošana
1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem, dalībniekus ar
medaļām.
8. Izdevumi
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, apbalvošanu, tiesnešu, sekretariāta
un medpersonāla darbību, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

Dalībniekiem rēķināties ar transporta nepieciešamību, jo pēc turnīra
apakšgrupās daļai komandu būs nepieciešama pārbraukšana uz Ulbrokas vai
Inčukalna sporta kompleksiem.

