APSTIPRINĀTS:
Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente
_______________________________ Agita Ābele
2017. gada 5.decembrī

SASKAŅOTS:
Latvijas Florbola savienības prezidents
_____________________________ Ilvis Pētersons
2017. gada 10.decembrī

LATVIJAS XXVIII UNIVERSIĀDE
(2017./2018. studiju gads)

SACENSĪBAS FLORBOLĀ
NOLIKUMS
Sacensību vadība un norise
Latvijas XXVIII Universiādes (2017./2018. studiju gads) sacensības florbolā atsevišķi sieviešu
un vīriešu komandām rīko biedrība „Latvijas Augstskolu sporta savienība” sadarbībā ar
biedrību „Latvijas Florbola savienība” (LFS), - organizāciju, kura atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā un kurai valsts ir deleģējusi tiesības vadīt un koordinēt darbu florbola jomā Latvijā.
Sacensības tiek rīkotas atbilstoši „Latvijas XXVIII Universiādes” Nolikumam un spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas florbola spēles noteikumiem.
Par katras spēles norisi atbild LFS Sacensību komitejas vadītāja norīkotie LFS licencēti tiesneši.
Sacensības notiek 2017. gada 9. decembrī „Elektrum Olimpiskajā centrā”, Rīgā, Grostonas ielā
6b.
Komandu reģistrācija no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Sacensību galvenais tiesnesis: Andris Pīlups, mob. tālrunis: 25917585.
E-pasts: andris.pilups@gmail.com
Spēles laiks
Spēles laiks: 1 x 20 min. (neefektīvais laiks). Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts
noraidījums, pusminūtes pārtraukumos, kā arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesnesis izlemj kādu gadījumu formulēt kā īpašu). Spēles pamatlaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles
“tīrais laiks”. Neizšķirta rezultāta gadījumā pēc spēles pamatlaika uzvarētājs tiek noteikts ar
piecu pēcspēles metienu palīdzību katrai komandai. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3
punktus, par uzvaru pēcspēles metienos - 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos - 1
punktu, par zaudējumu pamatlaikā - 0 punktu.

Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:5.
Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek diskvalificēta, nesaņemot punktus par izcīnīto
vietu.
Vienāda punktu skaita gadījumā priekšsacīkšu spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās priekšsacīkšu spēlēs;
• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās priekšsacīkšu spēlēs;
• pēc mazākās soda laiku summas visās priekšsacīkšu spēlēs;
• ar 3 (trīs) pēcspēles metienu palīdzību.
Izspēles kārtība
Priekšsacīkstēs komandas aizvada viena apļa turnīru, izspēlējot katra ar katru. Labākās divas
komandas pēc priekšsacīkstēm spēlē finālā, bet trešā un ceturtā labākā – par trešo vietu.
Pieteikumi
Apstiprinoša informācija par līdzdalību sacensībās, pievienojot pieteikumu (pielikums Nr.1),
kurā iekļauti ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) spēlētāju un 1 (viens) komandas pārstāvis, jānosūta
uz e-pasta adresi: pieteikumi@floorball.lv līdz 2017. gada 4. decembrim.
Spēlētāju studentu apliecības vai to kopijas jāiesniedz komandas reģistrācijas laikā.
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselību, apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā, vai atbildību uzņemas komandas ārsts, to rakstiski apliecinot.
Nodrošinājums
Sacensību rīkotāji nodrošina (un sedz attiecīgos izdevumus) IFF florbola spēles noteikumiem
un šim Nolikumam atbilstošu sporta zāli, sekretariātu darbiniekus 3 (triju) cilvēku sastāvā:
spēles sekretāru, spēles laika tiesnesi un soda laiku tiesnesi, kā arī stundu pirms spēles sākuma
– labiekārtotas ģērbtuves komandām un dušas ar silto ūdeni un atsevišķu ģērbtuvi ar dušu
tiesnešiem.
Disciplinārās sankcijas, protesti
Sacensību dalībnieku un komandu pārkāpumu sodīšana ir noteikta LFS Disciplinārās komitejas
nolikumā un šajā Nolikumā. Lēmumus par klubu, komandu, spēlētāju un pārstāvju sodīšanu
saskaņā ar Nolikumu pieņem LFS Sacensību komitejas vadītājs. LFS Disciplinārā komiteja izskata gadījumus, kas nav paredzēti Nolikumā vai Disciplinārās komitejas nolikumā.
Protestu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas procedūru nosaka LFS Disciplinārās komitejas
nolikums. Protests iesniedzams sacensību galvenajam tiesnesim rakstveidā 60 minūšu laikā pēc
spēles. Komandas protesta gadījumā spēles protokolā jāatzīmē pieteiktais protests un jāiemaksā drošības nauda EUR 100,- apmērā. Protesta apmierināšanas gadījumā komandai
drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) bankas darba dienu laikā.

Pielikums Nr.1

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA
Latvijas XXVIII Universiāde 2017./2018.
PIETEIKUMS
____________________________________
(Sporta veids)
______________________________________________
(Augstskolas pilns nosaukums)
Nr.p
.k.

Spēlētāja
Nr.

Spēlētājs
(Vārds, uzvārds)

Personas kods

Pozīcija
(V/U/A)

Stud. apl. Nr.

Paraksts par
veselības stāvokli

Personas kods

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Komandas vadība

Vārds, uzvārds

Sporta kluba vadītājs
Treneris
Pārstāvis, kurš piedalīsies turnīrā

Pārstāvja (kurš piedalīsies turnīrā) vārds, uzvārds, tel.nr. _______________________________________

2017.g. ____. ____________________

