Apstiprinu:
P/A “Grobiņas sporta centrs”
direktors

A.Ādiņš

Florbola turnīrs Grobiņā „Grobiņas SC florbola kauss 3 pret 3 ar
vārtsargu”
2018
NOLIKUMS
I MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.Popularizēt florbolu Grobiņas novadā.
2.Turnīru organizēt 3 posmos.
3.Radīt sporta interesentiem iespēju sportiski pavadīt brīvo laiku no šā gada
jūnija līdz augustam.
II VADĪBA
1.Florbola turnīru organizē Grobiņas sporta centrs sadarbībā ar florbola
komandu LEĢIONS/GROBIŅAS NOVADS.
2.Florbola turnīru vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis Toms
Ēvalds.
III VIETA UN LAIKS
1.Florbola turnīrs norisināsies no jūnija līdz septembrim.
Pirmais posms - 30.jūnijā no pl.10:00 Grobiņas sporta centrā, Grobiņa,
M.Namiķa 2b.
Otrais posms - 04.augustā no pl.10:00 Grobiņas sporta centrā, Grobiņa,
M.Namiķa 2b.
Trešais posms – 01.septembrī no pl.10:00 Grobiņas sporta centrā,
Grobiņa, M.Namiķa 2b.
IV DALĪBNIEKI
1.Florbola komandas turnīrā „3 pret 3” ar vārtsargu aicināti piedalīties sekojošās
grupās:
1.grupa( 2002.g. dz. līdz 2006.g.dz);
2.grupa( 2001.g. dz. un vecāki).
2.Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 5 spēlētājus(tai skaitā
vārtsargs).
3.Vārtsargi var spēlēt ne vairāk kā divas komandās.
4.Turnīram pieteiktais spēlētājs katrā grupā drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
V NORISE
1.Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles
noteikumiem,uz samazināta izmēra laukuma , un ar vārtsargu.
2.Spēles laiks 2 x 5 minūtes (netīrais laiks), pārtraukums starp spēlēm 3 minūtes

3.Par 2 minūšu noraidījumu seko soda metiens. Pēc soda metiena izpildes
komandas turpina spēlēt vienādos sastāvos.
4.Par 5 minūšu noraidījumu seko soda metiens un par pārkāpumu spēlētājs tiek
noraidīts no laukuma līdz spēles beigām. Pēc soda metiena izpildes komandas
turpina spēlēt ar 3 laukuma spēlētājiem. Ja komandai nav rezerves spēlētāja,
spēli drīkst pabeigt 2 spēlētāju sastāvā.
5.Grupu spēļu un PLAY-OFF izspēles kārtība būs atkarīga no tā, cik liels komandu
skaits pieteiksies.
6.Par uzvaru turnīrā komandas saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par
zaudējumu 0 punktus.
7.Komandām tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:3, ja tiek nokavēts spēles
sākums ilgāk par 1 minūti, kā arī, ja spēli nevar uzsākt komanda ar 3 laukuma
spēlētājiem.
8.Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu grupā nosaka:
-pēc savstarpējo spēļu rezultāta
-pēc labākās vārtu starpības
-pēc lielākā gūto vārtu skaita
9.PLAY-OFF spēlēs neizšķirta gadījumā tiek nozīmēti trīs soda metieni katrai
komandai un vajadzības gadījumā līdz pirmajai kļūdai.
10.Ar protestiem un strīdus gadījumiem pēc spēles griezties pie turnīra galvenā
tiesneša.
11.Punktu skaitīšana turnīra kopvērtējumā atkarīga no komandu skaita katrā
posmā. Piemēram, ja posmā ir 10 komandas, tad 10.vieta saņem 1 punktu un
katra augstāka vieta saņem par 2 punktiem vairāk. Komandas, kuras neiekļūst
PLAY-OFF vietas sadala:
-pēc vārtu attiecības
-pēc gūto vārtu skaita
VI NODROŠINĀJUMS
1.Turnīra organizatori nodrošina ar spēles laukumu, ģērbtuvēm, dušām, spēļu
laukuma tiesnešiem, spēļu sekretariātu, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu spēļu vietā.
2.Spēlētāji un pārstāvji uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli sacensībās.
3.Dalības maksa komandai katrā posmā 10.00EUR.
VII APBALVOŠANA
1.Katrā posmā tiek apbalvotas pirmās trīs komandas ar medaļām.
2.Pēc pēdējā posma apbalvos kopvērtējuma trīs labākās komandas ar medaļām
un piemiņas balvām.
VIII PIETEIKUMI.
1.Pieteikumi jāiesūta līdz katra posma iepriekšējās dienas plkst. 20:00
2.Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu jāisniedz vecāku
atļauja.(skat. pielikumā)
3.Pieteikuma anketā jānorāda komandas nosaukums, grupa kurā piedalīsies,
spēlētāju vārds un uzvārds, personas kods.(skat.pielikumā)
4.Par dalību posmā jāmaksa uz turnīra norises vietā skaidrā naudā.
5.Pieteikumus sūtīt uz e-pastu toms.evalds@inbox.lv
6.Papildus informāciju 26327602

Pielikums

PIETEIKUMA ANKETA

Komandas nosaukums:__________________________
Grupa kurā piedalīsies:__________

Komandas sastāvs

Nr.p.k.

Vārds

1.
2.
3.
4.
Vārtsargs

Pārstāvis:_____________________

Uzvārds

Personas kods

VECĀKU ATĻAUJA

Es,_______________________, atļauju savam bērnam _______________________,
p.k. ____________________ piedalīties Grobiņas SC florbola turnīrā, un uzņemos
pilnu atbildību par sava bērna veselības stāvokli.

Paraksts:_______________________
Atšifrējums:_____________________

