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Lejaskurzemes novadu čempionāts florbolā 2020

Nolikums
Mērķis un uzdevumi.
1. Popularizēt florbolu Lejaskurzemes novados.
2. Noskaidrot labākos 2020.gada florbolistus Lejaskurzemes novada čempionātā.
3. Veicināt draudzību un sadarbību starp novadiem.
Vadība.
4. Sacensības organizē un vada biedrība „ Lejaskurzemes sports” sadarbība ar
novadu sporta koordinatoriem. Galvenais tiesnesis Grobiņas novada, Medzes
pagasta sporta organizātors Gints Griezītis. e-pasts; gints@grobinasports.lv
mob. +37122021181
5. Par spēļu norisi atbild čempionāta Lejaskurzemes novadu čempionāta rīcības
komiteja (turpmāk LNČRK, rīcības komitejā ietilpst sacensību organizātors
vai katras komandas pārstāvis).
6. Par katra sabraukuma spēļu norisi atbild mājnieku komandas pārstāvis.
Nodrošinot spēļu sekretāru, laika ņēmēju.
7. Par strīdu un incidentu gadījumiem Lejaskurzemes novadu čempionātā lemj
LNČRK.
8. Ir iespējami nolikuma papildinājumi ar Lejaskurzemes novadu čempionāta
LNČRK lēmumu.
Vieta un laiks
9. Čempionāts tiks izspēlēts septiņos sabraukumos no 2020.gada 25.janvāra līdz
29.martam, atbilstoši izveidotajam spēļu kalendāram (atkarīgs no sporta centru
noslogojuma).
Sporta zālēm, kur norisināsies Lejaskurzemes novadu čempionāts, jāatbilst spēkā
esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem un
prasībām. Izņēmumi par zāles izmēriem un izmantojamo inventāru, pieļaujama tikai ar
LNČRK atļauju.
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Dalībnieki.
10. Čempionātam pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Pāreja no
komandas uz komandu čempionāta laikā nav paredzēta.
11. Čempionātā nedrīkst piedalīties LFS licencētās komandas un spēlētājus, kuri
ir pieteikti LFS virslīgā, 1. un 2.līgā, vai jauniešu līgās 2019./20.g.sezonā.
12. Čempionātā drīkst piedalīties LFS licencētās veterānu komandas un spēlētāji,
iepriekš saskaņojot ar LNČRK.
13. Čempionātā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 2006.gadā un vecāki.
14. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 2002.g līdz 2006.g.,dzimušie, čempionātā drīkst
piedalīties tikai ar rakstisku vecāku atļauju. Atļauja jāiesniedz LNČRK
izskatīšanai.
15. Pieteikt papildus spēlētājus, drīkst līdz izslēgšanas spēlēm.
16. Spēlētāji un komandu pārstāvji ir personiski atbildīgi par savu veselības
stāvokli un ir iepazinušies ar Lejaskurzemes novadu čempionāta nolikumu un
apņemas to ievērot.
17. Katra komanda ir atbildīga par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu
saviem spēlētājiem.
18. Čempionātam pieteikušās:
1) Durbe;
2) Dunalka;
3) Nīca;
4) Royai fitnes/LPPP;
5) Jelgavas FK;
6) Liepājas Karaļi;
7) Veselības grupa 2020;
8) DG Zvēri;
9) Čiekuri.
Sacensību sarīkošanas kārtība.
19. Lejaskurzemes novadu čempionāts florbolā notiek atbilstoši spēkā esošajiem
IFF noteikumiem ar „netīro” spēles laiku (2x20 min. ar 3 min. pārtraukumiem
starp puslaikiem), spēles pēdējās 5 minūtes- „tīrais laiks.”
20. Ja spēles pamatlaikā rezultāts ir neizšķirts, tiek spēlēts 5 minūšu pagarinājums
3 pret 3. Ja komanda saņem noraidījumu, tad laukumā nāk vēl viens pretinieku
komandas spēlētājs uz noraidīto laiku. Ja rezultāts ir neizšķirts, tiek izpildīti 3
pēcspēles metieni. Ja uzvarētājs netiek noteikts, komandas turpina metienu
izpildi līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.
21. Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma komandu pārstāvjiem jāiesniedz
sekretariātam spēlētāju saraksts, dalībai spēlē. Komandas pārstāvim pirms
spēles jāpārliecinās vai visi spēlei pieteiktie spēlētāji ir ierakstīti spēles
protokolā.
22. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 5 punktus. Par uzvaru
pagarinājumā saņem 4 punktus. Par uzvaru pēcspēles metienos 3 punktus. Par
zaudējumu pagarinājumā komanda saņem 1 punktu. Par zaudējumu pēcspēles
metienos 2 punktus. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu.
23. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
-pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
-pēc labākās vārtu starpības visās čempionāta spēlēs,
-pēc lielākā gūto vārtu skaita visās čempionāta spēlēs,
-pēc mazākās soda laiku summas.
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24. Izspēles kārtība tiks papildināta ar
nolikuma pielikumu pēc komandu
pieteikšanās.
25. Izspēle: apļa turnīrs, izslēgšanas spēles, fināli.
26. Laukuma tiesnešus nodrošina sacensību organizātori.
27. Mājinieku komanda nodrošina:
1) sporta zāles laukumu vismaz 30 minūtes pirms sabraukuma sākuma.
2) spēles sekretāru, kurš aizpilda iepriekš sagatavotu spēles protokolu ar
komandu sastāviem un spēles laiku.
3) atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē, kā arī
nodrošina ģērbtuves komandām un tiesnešiem.
Pārkāpumi un sodi.
28. Jautājumus par disciplināro un spēles sodu piemērošanu lemj LNČRK.
29. Ja spēlē piedalās spēlētājs, kurš nav pieteikts komandas sastāvā, tad komanda
tiek izslēgta no turpmākās dalības čempionātā.
30. Par neierašanos uz spēli, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un
piemērota soda nauda 20,- euro ,kurai sazinoties ar čempionāta organizātoru
mob.t. +371 22021181, ir jābūt nomaksātai līdz nākošajai spēlei. Ja soda
nauda netiek nomaksāta, nākošajā spēlē komanda saņem tehnisko zaudējumu
0:5. Par komandas turpmāko dalību čempionātā, lemj LNČRK.
31. Ja nav izspēlēts līdz 50% no čempionāta spēļu skaita, tad diskvalificētās
komandas spēļu rezultāti tiek anulēti.
32. Visos komandas izslēgšanas gadījumos no turpmākās dalības čempionātā,
dalības maksa, dalības maksa netiek atgriezta.
Pieteikumi un finanses.
33. Līdz 10.01.2020. elektroniski jāiesūta apstiprinājums par komandas dalību
LNČ uz e-pastu gints@grobinasports.lv
34. Līdz pirmam sabraukumam iesūtīt elektroniski komandu spēlētāju sarakstu uz
e-pastu gints@grobinasports.lv
35. Komanda čempionātam var pieteikt 15 spēlētājus un 1 pārstāvi.
36. Dalības maksa par piedalīšanos Lejaskurzemes novadu čempionātā Eiro
155,00 no komandas.
37. Dalības maksu parskaitīt pēc rēķina piestādīšanas uz biedrības „Lejaskurzemes
sports” rekvizītiem: Graudu iela 27/29 Liepāja LV-3401 Reģ.Nr.40008141027
konta Nr. LV95HABA 0551026705511
Apbalvošana.
38. Lejaskurzemes novada čempionātā florbolā 1.– 3. vietu ieguvējus apbalvo ar
kausiem un 15 spēlētājus + 1 pārstāvi ar medaļām.
39. Čempionāta 2 rezultatīvākos spēlētājus un labāko vārtsargu apbalvo ar balvu.
Citi.
40. Atsauksmes un ierosinājumi par visu notiekošo LNČ sūtīt galvenam tiesnesim
uz e-pastu gints@grobinasports.lv vai zvanot +37122021181

10.01.2020.

G.Griezītis

