
Florbola turnīra „Ozolnieku kauss 2015” NOLIKUMS.

I MĒRĶI UN UZDEVUMI.

1) Popularizēt florbolu Ozolnieku novadā.

2) Noskaidrot florbola turnīra “Ozolnieku kauss 2015” labākās komandas.

II VADĪBA.

1) Florbola turnīru „Ozolnieku kauss 2015”, sadarbībā ar Ozolnieku novada domi, organizē 

Biedrība “Florbols lieliem un maziem”.

2) Florbola turnīru “Ozolnieku kauss 2015” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais 

tiesnesis.

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

III VIETA UN LAIKS.
1) Florbola turnīrs „Ozolnieku kauss 2015” notiek:
a) Kur? - Ozolniekos, Jelgavas ielā 35; 
b) Kad? - 2015. gada  26.aprīlī;

c) Cikos sāksies? – 9:30;
d) Cikos beigsies? – apt. 16:tos.

IV NORISE.

1) Spēles notiks atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. Grupu 

sadalījums tiks veikts izlozes kārtībā

2) Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles 

noteikumiem.

3) Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis.

4) Spēle norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma 

ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs) no komandas.

5) Turnīrs notiek 2 daļās

a) Grupu turnīrs. Komandas tiek sadalītas divās grupās un katras grupas ietvaros tiek 

izspēlētas visas savstarpējās spēles, nosakot vietu sadalījumu grupā;

b) Play-off un vietu sadales spēles. Katras grupas uzvarētājs cīnās ½ finālā pret otras 

grupas otrās vietas ieguvēju. ½ finālu uzvarētāji cīnās par pirmo vietu, bet zaudētāji 

par trešo. Vietu sadales spēlēs abu grupu trešās vietas ieguvēji cīnās par piekto 

vietu, bet grupu turnīra ceturto vietu ieguvēji par septīto vietu.

6) Spēles laiks (neefektīvais):

a)  Grupu turnīrā 15 min, bet ja grupā ir mazāk par 4 komandām, tad 20 min.

b) ½ finālā un vietu sadales spēlēs 15 min

c) Finālā un spēlē par trešo vietu 2x10min.

7) Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukumos, kā 

arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesnesis izlemj kādu gadījumu formulēt kā īpašu).

8) Grupu turnīra spēlēs par uzvaru komanda saņem - 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, 

par zaudējumu – 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums 

ar rezultātu 0:5.

9) Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo 

komandu nosaka:



a) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

b) pēc labākās vārtu attiecības iesaistīto komandu starpā;

c) pēc labākās vārtu attiecības visās turnīra spēlēs;

d) pēc lielākā gūto vārtu skaita iesaistīto komandu starpā;

e) pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;

f) pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;

g) pēc izlozes.

V DALĪBNIEKI.
1) Florbola turnīrā „Ozolnieku Kauss 2015” dalībnieki piedalās vienā kategorijā un cīnās par 

kopīgu kausu!
2) Komandā var būt pieteikti 10 spēlētāji, to sastāvs norādot vārdu uzvārdu un vecumu 

jāiesniedz līdz 25. aprīlim. 
3) Dalībniekiem nav dzimumu un vecuma ierobežojumi.
4) Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komanda. Ja komandai rodas 

nepieciešamība, pieteikt papildus spēlētājus (trauma, slimība u.c.), iepriekš jāsazinās ar 
turnīra galveno tiesnesi. 

5) Dalības maksa komandai EUR 30,-
6) Komandu pieteikums tiek apstiprināts pēc drošības naudas 20EUR ieskaitīšanas 

organizatoru bankas kontā.
7) Atsakot dalību turnīrā līdz 20. aprīlim, plkst. 21:00, drošības nauda tiek atgriezta.
8) Organizatori patur tiesības pieteikt komandas sacensību dienā, pirms turnīra uzsākšanas 

brīža, pieļaujot dalības maksas apmaksu reģistratūrā, gadījumā, ja pietrūkst komandu 
skaits vienādu grupu sadalei

9) Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību dienā no plkst. 9:00 -9:20, reģistrējoties pie 
turnīra koordinatora. 

VI PIETEIKUMI.

1) Pieteikšanās: herberts1986@gmail.com 

2) Informācija - tel. 28699562

3) Bankas konts

a) Banka: PrivatBank AS
b) Konta Nr: LV55PRTT0256021207500

VII NODROŠINĀJUMS

1) Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi - spēles laukumu, ģērbtuves, dušas, spēļu 

laukuma tiesnešus, spēļu sekretārus, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu spēļu vietā.

2) Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus.

3) Spēlētāji un pārstāvji uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli sacensībās. 

VIII APBALVOŠANA

Florbola turnīra „Ozolnieku Kauss 2015” pirmo 3 vietu ieguvēji  saņems kausus un medaļas.
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