
Sportapunkts.lv Kuldīgas kausa izcīņa florbolā

Nolikums  

Mērķis.

1. Popularizēt florbolu Kurzemē, Kuldīgas novadā.

2. Sagatavoties 2016./2017. gada florbola sezonai. 

Vieta un laiks.

1. Turnīrs notiek  2016. gada 20. augustā plkst. 10.00  atbilstoši organizatoru 

apstiprinātam spēļu grafikam.

2. Spēļu norises vieta Kuldīgas sporta hallē (Piltenes iela 25)

VADĪBA.

1. Florbola turnīru „ Sportapunkts.lv Kuldīgas kausa izcīņa florbolā „ organizē 

Biedrība „ Kuldīgas florbola klubs” sadarbībā ar SIA „SPORTAPUNKTS.LV 

LATVIJA”

2. Florbola turnīru „ Sportapunkts.lv Kuldīgas kausa izcīņa florbolā „ vada un par 

tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis Ivo Solomahins

3. Jautājumus par turnīra nolikuma pārkāpumiem lemj turnīra galvenais tiesnesis.

Dalībnieki.

1. Komandas var pieteikt ne vairāk kā 17 spēlētājus.

2. Komandas spēlētājiem jāspēlē vienādas sporta formās (vienas krāsas kreklos). 

3. Dalības maksa par dalību turnīrā 30.00 eiro

4. Dalības maksu veikt līdz 17.08.2016 Biedrības „ Kuldīgas florbola klubs” 

norēķinu kontā, norādos „ Dalības maksa par turnīru”

Biedrība "Kuldīgas florbola klubs"

AS „ SEB banka”

LV47UNLA0050017469026

Reģistrācijas Nr. 50008177261

Juridiskā adrese: Graudu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads. LV-3301



Faktiskā adrese:  Planīcas iela 8-10, Kuldīga, Kuldīgas novads. LV-3301

29810990

ivo.solomahins@inbox.lv

Sacensības un to noteikumi.

1. Sacensības notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola 

Federācijas florbola spēles noteikumiem.

2. Izspēles kārtība ir atkarīga no komandu skaita.

3. Spēļu laiks 3 x 15 min bez laika apturēšanas, (izņemot pie gūtajiem vārtiem) 

ar 5 min pārtraukumu starp periodiem un 15 min pārtraukums starp spēlēm.

4. Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 

0 punktus.

5. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

- pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs spēlēs;

- pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;

Tiesneši.

1. Laukuma tiesnešus  nodrošina turnīra organizatori.

Nodrošinājums.

1. Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.

2. Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves.

3. Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Turnīra organizatori 

neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā. 

4. Turnīra laikā organizatori nodrošina medicīnisko personālu.

Apbalvošana.

1. 1. vietu ieguvēju komandas dalībnieki tiek apbalvoti ar kausu, medaļām, 

diplomu komandai un organizatoru balvu.



2., 3. vietu ieguvēju komandas dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām, diplomu 

komandai un organizatora balvu. 4. vieta tiek apbalvota ar organizatora balvu.

2. Turnīra rezultatīvāko spēlētāju, un labāko vārtsargu apbalvo ar specbalvu.


