Florbola entuziastu turnīra nolikums.
Mērķis un uzdevumi.
1. Veicināt florbola attīstību Naukšēnos un tuvākajā apkārtnē.
2. Noskaidrot florbola entuziastu turnīra labākās komandas
Vadība.
1. Turnīru organizē Gundars Putniņš (Naukšēnu novada Sporta darba organizators)
Sacensību vieta un laiks.
1. Sacensības notiks Naukšēnu sporta hallē ceturtdienas vakaros, sākot ar 10. janvāri.
2. Spēļu laiki – 18:30 (Pirmā spēle) 19:20 (Otrā spēle) 20:10 (Trešā spēle) 21:00 (Ceturtā
spēle)
3. Turnīra noslēdzošā diena būs 9. marts. (Turnīra noslēgumā balle Naukšēnu kultūras namā
ar grupu “Lūstīgais Blumīzers” turnīra dalībniekiem ieeja bez maksas)
Pieteikumi.
1. Pieteikšanās līdz 30. decembrim e-pasts – gundars.putnins@naukseni.lv vai zvanot
20212466
2. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, spēlētāju vārds, uzvārds un vecums.
3. Dalības maksa – 7eur par spēli no komandas. Pēc izspēles kārtības noskaidrošanas, dalības
maksa jāsamaksā par visām regulārā čempionāta spēlēm uz priekšu. Dalības maksa par
izslēgšanas spēlēm jāsamaksā pēc regulārā čempionāta.
Dalībnieki.
1. Turnīrā var piedalīties ikviens entuziasts, kas nespēlē nevienā Latvijas florbola čempionātā.
Izņēmums ir 4 dalībnieki no 2. līgas.
Ierobežojumi neattiecas uz vārtsargiem.
2. Dalībnieki, kas nav sasnieguši pilngadību, turnīrā drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļauju.
3. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 13 spēlētājus ieskaitot vārtsargu.
4. Turnīram pieteiktie spēlētāji var spēlēt tikai vienā komandā izņemot vārtsargu.

Norise.
1. Spēle norisinās 5 pret 5 (1 vārtsargs un 4 laukuma spēlētāji).
2. Spēle notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas noteikumiem.
3. Spēles laiks ir 2x15min (neefektīvais laiks) ar 5min pauzi starp puslaikiem.
4. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukumos, kā
arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesnesis izlemj kādu gadījumu formulēt kā īpašu).
5. Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles “tīrais laiks”.
6. Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punktus,
par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus.
7. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5.
8. Spēli tiesā 2 laukuma tiesneši.
9. Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu attiecības iesaistīto komandu starpā;
pēc labākās vārtu attiecības visās turnīra spēlēs;
pēc lielākā gūto vārtu skaita iesaistīto komandu starpā;
pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
pēc izlozes.
10. Izslēgšanas spēlēs var piedalīties tikai tie dalībnieki, kas regulārajā čempionātā būs
aizvadījuši vismaz 1 spēli.
11. Spēles laikā komanda var pieprasīt 1 pusminūtes pārtraukumu.
12. Ja dalībnieks spēles laikā saņem sarkano kartīti, tad viņam jāsamaksā 20eur sods turnīra
organizatoram un jāizlaiž nākamā spēle. Kamēr sods nav nomaksāts tikmēr piedalīšanās
turnīrā dalībniekam ir liegta.
Izspēles kārtība.
1. Tiks precizēta, atkarīga no komandu skaita.

Apbalvošana.
1. Apbalvotas tiek turnīra labākās 3 komandas un rezultatīvākais spēlētājs no katras
komandas.

Cita informācija.
1. Par savu veselības stāvokli atbildību uzņemas katrs personīgi.
2. Turnīra organizators atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.
3. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar turnīra organizatoru.
4. Turnīra nolikums vēl var tikt mainīts.

