
 

PIELIKUMS 
Nīcas novada domes 

2018.g.8.oktobra sēdes 
protokolam  Nr. 15 

Nīcas novada  
florbola turnīra 
“NĪCAS NŪJA” 

 
NOLIKUMS 

 
Mērķi un uzdevumi 
 
1. Popularizēt florbola attīstību Nīcas novadā, Liepājas reģionā un Latvijā. 
2. Noskaidrot turnīra labākās amatieru - iesācēju florbola komandas un 

rezultatīvākos spēlētājus. 
3. Draudzības kontaktu stiprināšana komandu starpā. 
 
Vieta un laiks 
 
Laiks: 2018. gada 03. novembrī  
Vieta: Nīcas novada Nīcas sporta halle  
Komandas uz turnīru uzaicina Nīcas sporta centra vadītājs, konsultējoties ar Nīcas 
florbolistiem. Piesakoties komanda norāda nosaukumu, dalībnieku skaitu un 
pārstāvja telefona numuru. 
 
Dalībnieki 
 
Čempionātā atļauts piedalīties sportistiem, kuri florbolu nespēlē Latvijas čempionāta 
virslīgā, 1. un 2. līgā vai jauniešu līgās, tas ir, nedrīkst pieteikt licenzētos spēlētājus. 
Turnīrā piedalās 4 komandas, kuras, konsultējoties ar Nīcas novada florbola 
entuziastiem, uzaicina sporta darba organizators I.Kalējs. 
 
Pasākuma organizācija 
 
1.  Turnīru organizē “Nīcas novada attīstības biedrība” sadarbībā ar Nīcas novada 
domi. Organizatorisko pusi nodrošina “Nīcas novada attīstības biedrība”, savukārt 
Nīcas novada dome nodrošina ar telpām un balvām turnīra uzvarētājiem. 
Turnīra organizators - Ingars Kalējs (tel. 26174896). 
 
Nodrošinājums  
 
1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, bumbiņas, ģērbtuvi, 
dušu), spēļu laukumu, pirmo medicīnisko palīdzību (med. koferis), kā arī atbild par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā. 



2. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar 
savu parakstu apliecina komandas spēlētāju pieteikumā. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 
15 gadiem, čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāka vai aizbildņa atļaujām, kuras 
jāiesniedz kopā ar komandas vārdisko pieteikumu (pielikums Nr.1) -  iesniedz turnīra 
dienā. 

 
 Sacensību noteikumi 
 
1. Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles 
noteikumiem. Komandas izspēlē viena riņķa sacensības. 
2. Spēles tiesā divi laukuma tiesneši, protokolists-sekretārs. 
3. Spēle norisinās 6 pret 6 (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs). 
4. Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 6 spēlētājiem (5 laukuma spēlētāji un 
vārtsargs) no komandas. 
5. Spēles laiks ir 2 x 20 minūtes netīrais laiks, ar 3 minūšu starplaiku starp periodu. 
Ar izspēles programmu organizatori turnīra dienā informē komandas. Laiks tiek 
apturēts tikai pēc tiesnešu lūguma un spēles pēdējās 3 min, ja rezultāta starpība ir 
līdz diviem vārtiem. 
6. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar 
pēcspēles metienu palīdzību. Pēcspēles metienus izpilda trīs katras komandas 
spēlētāji, ja joprojām ir neizšķirts, tad metienu sērija turpinās līdz pirmajai kļūdai. 
7. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, zaudētāji 0 punktus, par uzvaru 
pēcspēles metienos - 2 punkti, par zaudējumu pēcspēles metienos - 1 punkts. 
8. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 

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

• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs; 

• pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs. 
 
Disciplinārsodi 
 

1. Ja komandas spēlētājs vai pārstāvis turnīra laikā Nīcas sporta hallē atrodas 
alkohola reibumā , tad  viņš tiek izraidīts no Nīcas sporta halles un turnīrā vairs 
nepiedalās. 

2. Par spēlētāja vai komandas pārstāvja rupjību, nesavaldību – izlaiž nākošo spēli 
turnīrā. 

3. Par lielā soda (5+20 min) saņemšanu spēlētājam vai komandas pārstāvim - izlaiž 
nākošo spēli turnīrā. 

4. Turnīra organizatori, sadarbojoties ar turnīra tiesnešiem, var noteikt vēl citas 
disciplināras sankcijas pret spēlētājiem vai komandām, vadoties pēc Starptautiskās 
Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem un tur noteiktajām 
disciplinārām sankcijām. 

 



Finansēšana 
Komandas dalības maksa turnīrā - 50 EUR (tiesnešu un sacensību “galdiņa” 
apmaksai). 
Ar telpām un balvas turnīram nodrošina Nīcas novada dome. 
 
 
Apbalvošana 
1. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo diplomiem un balvām  
2. Sacensību kopējais balvu fonds – 100 EUR. 
 
 
Turnīra koordinatori: 
     Ingars Kalējs (mob.t. 26174896) 
     Agnese Sīkle (mob.t.  28890598) 
 
E-pasts:    sports@nica.lv 
 
 
 
 
Nīcas novada domes 
priekšsēdētājs                                                               A.Petermanis 
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Pielikums Nr.1 
 

Komandas pieteikums florbola turnīram 
“NĪCAS NŪJA ” 

 
 

N.p.k. Vārds, Uzvārds Dzimšanas dati Paraksts 
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Komandas atbildīgās personas: 

Amats Vārds, Uzvārds Paraksts 

   

   

 
 


