
APSTIPRINU: 

       Bauskas novada 

                                       Sporta un veselības nodaļas vadītāja                        

L.Rimševica 

                                                                               2023.gada 6.martā 

 

Bauskas novada 2023.gada atklātais čempionāts florbolā. 
 

NOLIKUMS 

 

Mērķis. 

 Veicināt florbola popularitāti un attīstību Bauskas novadā. 

 Nostiprināt Bauskas novada florbola tradīcijas. 

 Dažādot novada iedzīvotāju tautas sporta aktivitātes. 

 Popularizēt aktīvu dzīvesveidu jaunatnes un vidējās paaudzes iedzīvotāju vidū. 

 

Vieta. Laiks. 

 2023.gada marts-maijs. Sporta nams Mēmele, Uzvaras iela 10a, Bauska. 

 

Vadība.  

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta un veselības nodaļa 

sadarbībā ar Bauskas novada florbola speciālistiem. 

 Sacensību galvenais tiesnesis Agris Grandovskis 26518299. 

 

Dalībnieki. 

 Sacensībās piedalās Bauskas novada, darba kolektīvu vai sastādītās komandas 

un vieskomandas (komandas, kuru vairāk kā 50% dalībnieki nav deklarēti 

Bauskas novadā).  

 Komandas sastāvā 16 spēlētāji (laukumā 5 spēlētāji un vārtsargs).   

 Uz formām obligāti spēlētāju numuriem (viens Nr. uz visu turnīru). 

 Komandas sastāvā drīkst pieteikt ne vairāk kā 3 (trīs) 2004. gadā dzimušu 

un vecāku, Latvijas Florbola savienības 2022./2023. gada čempionāta 

Virslīgas spēlētāju (licenzētu).  

 Minētais punkts neattiecas uz veterānu vecumu ( dzimuši 1988. g. un 

agrāk) sasniegušajiem spēlētājiem. 

 

Sacensību kārtība. 

 Čempionāta izspēles kārtība tiek noteikta, vadoties pēc pieteikto komandu 

skaita. 

 Komandas pārstāvis aizpilda spēles protokolu 15 min. pirms spēles sākuma. 

 Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola savienības (IFF) noteikumiem. 

 Čempionāta finālspēlēs drīkst piedalīties spēlētāji, kuri regulārajā turnīrā 

nospēlējuši ne mazāk kā 50% spēļu.  
 Sportisti ar parakstu komandas pieteikumā apstiprina savas veselības 

stāvokļa atbilstību sacensību slodzei. 

 

Disciplinārie noteikumi. 

 Sacensību laikā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai 

citas apreibinošās vielas. 



 Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, protestēšana, utt./ 

izskata tiesnešu kolēģijas un pārstāvju sanāksmē. 

 Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un komandas 

rezultāti anulēti. 

 Ja komanda, neattaisnoti, neierodas uz divām kalendārajām spēlēm, to 

diskvalificē un rezultātus anulē (ja nav nospēlētas 50% spēles) 

 Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis:  

 SS 1 – diskvalifikācija uz vienu ( nākamo) spēli, 

 SS 2 – diskvalifikācija uz vienu (nākamo) spēli un 

naudas sods 30.- ( trīsdesmit Euro), 

 SS 3 – diskvalifikācijas un soda naudas apmēru (līdz 50 

Euro) izskata tiesnešu un komandu pārstāvju un 

čempionāta organizatoru sanāksmē 

 

Uzvarētāju noteikšana. 

 Par uzvaru pamatlaikā – 3 punkti, par zaudējumu pamatlaikā – 0 punkti. 

 Neizšķirta rezultāta gadījumā komandas izpilda 3( trīs) pēcspēles metienus.  

 Par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts.  

 Par neierašanos uz spēli – 0 punkti (zaudējums 0:5).  

 ½ finālos un spēlēs par vietām komandas izpilda 5 (piecus) pēcspēles 

metienus.  

 Vienāda punktu skaita gadījumā, turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu 

nosaka: 

 pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;  

 pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;  

 pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs; 

 pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs, u.t.t. 

 

Apbalvošana. 

 1.-3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar Bauskas novada medaļām un 

kausiem. 

 Turnīra labākais aizsargs, rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs un MVP 

saņems pārsteiguma balvas.  

 

Finanses. 

 Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Bauskas novada 

pašvaldība. 

 Ar dalību sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai 

sportisti paši. 

 Dalības maksa turnīrā vieskomandām 90.00 Euro (deviņdesmit Euro). 

 

Pieteikumi. 

 Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 17.martam plkst. 15.00 pa mob. 

25949709 Ingai Ūbelei e-pasts: ingau67@inbox.lv  

 Pārstāvju sanāksmes laiks tiks izziņots pēc pieteikumu saņemšanas. 

 Vārdiskie pieteikumi, ar dalībnieku parakstiem, jāiesniedz galvenajam 

tiesnesim sacensību dienā. 

 

  

mailto:ingau67@inbox.lv


Dažādi. 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, 

var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. 

Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat 

iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā! 

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. Katrs dalībnieks, nepieciešamības gadījumā, izmanto personīgos 

dezinficēšanās līdzekļus! 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina vienojoties. 

 Informācija www.sportsbauska.lv   
 

http://www.sportsbauska.lv/

