APSTIPRINU:
Kuldīgas NSS direktors A.Kimbors
2018. gada 9.martā

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
FLORBOLĀ

NOLIKUMS
2018.gada sezonā
I MĒRĶI UN UZDEVUMI.
1. Noskaidrot labākās komandas Kuldīgas novadā 2018. gadā.
2. Veselīga dzīvesveida un florbola popularizēšana Kuldīgas novadā un tās apkārtnē.
3. Veicināt florbola attīstību Kuldīgas novadā un Latvijā.
4. Piesaistīt jaunus spēlētājus un tiesnešus Kuldīgas , un Latvijas florbola sabiedrībai.

II VADĪBA.
1. Turnīru „Kuldīgas novada atklātais čempionāts FLORBOLĀ 2018” organizē “Kuldīgas Novada sporta skola”.
2. Turnīru „ Kuldīgas novada atklātais čempionāts FLORBOLĀ 2018” vada, un atbild par tā norisi Ivo Solomahins KNSS direktora
vietnieks sporta darbā, sadarbībā ar biedrību “Kuldīgas florbola klubs”

III VIETA UN LAIKS.
Turnīrs notiek Sporta hallē (Piltenes ielā 25) uz tur esošā florbola laukuma. Turnīrs risināsies no 2018.gada .7 aprīlim līdz
2018.gada 3 jūnijam. Spēles notiek atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā arī komandām vēlamo
laiku.

IV DALĪBNIEKI.
1. Sacensībās drīkst piedalīties Kuldīgas novada un uzaicinātās viesu vīriešu Florbola komandas.
2. Sacensībās drīkst piedalīties jebkura komanda, kas savlaicīgi iesniegusi pieteikumu.
3. Drīkst pieteikt spēlētājus, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu. Nepilngadīgajiem nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.
4. Dalībnieku pāreja no komandas uz komandu sacensību laikā nav atļauta.
5. Dalības maksa no komandas 60,- euro, Par spēli 9,- EUR pēc nodokļu nomaksas, ko iemaksā Kuldīgas novada Sporta skolas
kontā .
6. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 18 spēlētājus.
7. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
8. Turnīra komandām ir ierobežojums!!!
Komandā drīkst pieteikt tikai 5 (piecus) spēlētājus, kuri ir licencēti Latvijas čempionāta līgās (2.līga, 1. līga, Virslīga)
2017/2018 gada sezonā. Komandas pārstāvis uzņemas visu atbildību par dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18.gadus.
9. Izslēgšanas , vai Finālspēlēs drīkst piedalīties dalībnieks kurš regulārajā turnīrā piedalījies vismaz 51.% spēlēs
10. Visiem komandas spēlētājiem laukumā ir jābūt vienādās komandas kreklos, kuriem ir jābūt numurētiem!!!!!

V PIETEIKUMI.
1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz turnīra pirmajām spēlēm Ivo Solomahinam e-pasts: ivo.solomahins@kuldiga.lv ,
ivo.solomahins@inbox.lv kontaktu tālrunis: 29810990
2. Pieteikumi jāpilda uz pielikumā esošās veidlapas.
3. Par dalību turnīrā jāpaziņo līdz 21. martam galvenajam tiesnesim

VI NORISE.
1. Dalībnieku pārstāvju sapulce notiks 2018. gada 29. martā p l k s t . 1 8 . 0 0 Vieglatlētika manēžā -metodiskajā kabinetā
2. Pieteikumu katrai spēlei jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma, aizpildot attiecīgo sadaļu spēles
protokolā.

3. Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem
4. Priekšsacīkšu spēles tiesā viens laukuma tiesnesis, protokolists-sekretārs.
5. Spēle norisinās 6 pret 6 (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 6 spēlētājiem (5 laukuma
spēlētāji un vārtsargs) no komandas.
6. Spēles laiks ir 2 x 20 minūtes, ar 3 minūšu starplaiku starp periodiem.
7. Spēles notiek pēc nolikuma sadaļā VIETA UN LAIKS minētajiem nosacījumiem, atkarībā no pieteikušos komandu skaita, turnīra
sākumā pēc apļa sistēmas.
8. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar pēcspēles metienu palīdzību. Pēcspēles metienus
izpilda trīs katras komandas spēlētāji, ja joprojām ir neizšķirts, tad metienu sērija turpinās līdz pirmajai kļūdai.
9. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus zaudētāji 0.p., par uzvaru soda metienos -2 punktus, par zaudējumu pēcspēles
metienos – 1 punktu.
10. Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
- pēc iegūto lielo punktu spēlēs;
- pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs;
- pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;

VII NODROŠINĀJUMS
1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, bumbiņas, ģērbtuvi, dušu), spēļu laukuma tiesnešus, spēļu sekretāru,
medicīnas pirmo palīdzību, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā.
2. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu parakstu apliecina komandas spēlētāju
pieteikumā. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāka vai aizbildņa atļaujām, kuras
jāiesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar komandas vārdisko pieteikumu vai papildus pieteikumu.

VIII APBALVOŠANA.
1. Florbola turnīru „ Kuldīgas novada atklātais čempionāts FLORBOLĀ 2018” tiek apbalvotas pirmās trīs vietas ieguvējas komandas
ar kausu un medaļām, kā arī “Rezultatīvākais Spēlētājs”, “Labākais Vārtsargs”.
2. Komandas kuras izstājas no 1-3.vietu iegūšanas, tālāk cīnās par “Gandarījuma Kausu”

IX SPĒĻU PĀRCELŠANA, PROTESTI UN SODA NAUDAS.
1.Katra komanda kalendārā paredzēto spēli drīkst pārcelt DIVAS REIZES, saskaņojot to ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš ar pretinieka
komandu un pēc tam ar SACENSĪBU GALVENO TIESNESI.

X TIESNEŠI.
1. Tutnīra organizatori pirms katras spēles nozīmē spēles tiesnesi un protokolistu – sekretariātu.
2. KOMANDA, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo galvenajam tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē spēles
protokolā 15 min. laikā pēc spēles. Protesta iesniegšanu ar savu parakstu apliecina komandas kapteinis vai komandas pārstāvis.
3. Rakstiskais protests, kuru parakstījis komandas kapteinis vai komandas pārstāvis ar izsmeļošu motivāciju 24 stundu laikā jānosūta
vai jānogādā galvenajam tiesnesim.
4. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējumu ar rezultātu 0:5 un 0 punktu. Par neierašanos uz spēli komanda tiek
sodīta ar naudas sodu 20,00 euro kurš jānomaksā līdz nākamajai spēlei. Ja soda nauda netiek nomaksāta, tad komanda netiek pielaista
pie spēlēm un saņem zaudējumu 0:5 un 0 punktu. Pēc atkārtotas neierašanās uz spēļu kalendārā noteikto spēli, komanda tiek izslēgta
no dalības turnīrā.
5. Par rupjiem pārkāpumiem spēlētājs tiek sodīts:
 Izlaižot vienu spēli;
 Izlemj komandu pārstāvji, kapteiņi - balsojot atklāti;
 vai izslēgts no turnīra.

Nolikumu sastādīja Kuldīgas Novada direktora vietnieks sporta darbā ______________ Ivo Solomahins.

09.03.2018.

_________________________________
(KOMANDAS NOSAUKUMS)

PIETEIKUMS
2018.GADA KULDĪGAS NOVADA
ATKLĀTAJAM ČEMPIONĀTAM FLORBOLĀ
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts par veselības
stāvokli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Spēlētājs/ja ,komandas ārsts, spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam – vecāki, ar savu parakstu apliecina
veselības stāvokļa atbilstību izvēlētājai slodzei un čempionāta Nolikuma ievērošanu.

Komandas kontaktpersona ____________________tālr.__________________
(vārds, uzvārds )
e-pasts_______________________________________

2018.gada Kuldīgas novada atklātā čempionāta florbolā
galvenajam tiesnesim Ivo Solomahinam

Iesniegums.

Es, _______________________________ (vārds, uzvārds), atļauju savam dēlam
,___________________________ (vārds, uzvārds) , piedalīties 2018. gada Kuldīgas
novada atklātajā čempionātā florbolā.
Uzņemos atbildību par sava dēla veselības stāvokli turnīra laikā.

__________________ (paraksts)
__________________ (datums)

