LATVIJAS XXIII UNIVERSIĀDE
FRISBIJS
NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Atbalstīt Latvijas XXIII Universiādes nolikumā izvirzītos mērķus un
uzdevumus.
1.2. Noskaidrot Latvijas XXIII Universiādes uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus
frisbijā.
1.3. Nodrošināt atbilstoša līmeņa spēles Latvijas augstāko izglītības iestāžu
komandām.
1.4. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2013.gada 16. un 17. martā.
2.2. Sacensību norises vieta ir Olimpiskais Sporta centrs, Grostonas ielā 6b, Rīgā.

3. Vadība
3.1. Sacensības Latvijas Augstskolu sporta savienības (turpmāk tekstā - LASS)
pilnvarojumā un uzdevumā rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā LFF), sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti.
3.2. Sacensību direktors – Marta Empele.
3.3. Sacensību direktors:
3.3.1. strādā pēc LFF valdes apstiprinātā "Uzdevuma sacensību
organizēšanai";
3.3.2. apstiprina dalībnieku sastāvu.

4. Noteikumi
4.1. Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc
Federation; turpmāk tekstā - WFDF) noteikumiem (stājās spēkā 2009.gada
14.martā) un to pielikuma (stājās spēkā 2012.gada 1.februārī), ar korekcijām,
kas atrunātas LFF noteikumos frisbijam telpās, kā arī šajā nolikumā un
pielikumā "Sacensību izspēles kārtība".
4.2. "Sacensību izspēles kārtība" tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu
grafiku.
4.3. "Sacensību izspēles kārtībā" var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to
pielikuma, kā arī LFF noteikumu frisbijam telpās punkti attiecībā uz:
4.3.1. spēles laukuma izmēriem,
4.3.2. spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
4.3.3. spēles punktu limitu;
4.3.4. kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama
un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

5. Dalībnieki
5.1. Sacensībās sacenšas augstāko izglītības iestāžu vīriešu un sieviešu frisbija
komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis
sacensību direktors.
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5.2. Spēlētāju skaits komandā:
5.2.1. minimālais –7 spēlētāji;
5.2.2. maksimālais - 12 spēlētāji.
5.3. Spēlētāju skaits uz laukuma - 5 spēlētāji.

6. Pieteikšanās
6.1. Komandu sacensībām piesaka augstākās izglītības iestādes frisbija
koordinators.
6.2. Komanda ir pieteikta sacensībām, kad augstākās izglītības iestādes frisbija
koordinators ir iesniedzis aizpildītu "Komandu pieteikuma veidlapu", un
komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
6.2.1. Komandu pieteikuma termiņš – 1.marts.
6.2.2. Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas
pieteikuma pieņemšanu pēc noteiktā termiņa.
6.3. Korekcijas spēlētāju sarakstā, ievērojot 5.punktā minētos nosacījumus, var
veikt, iesūtot jaunu "Komandu pieteikuma veidlapu", līdz 8.martam.
6.4. Komandu un spēlētāju pieteikumus iepriekš minētajos termiņos jāiesūta
elektroniski. Parakstīti pieteikumi sacensību direktoram var tikt iesniegti pēc
tam, bet ne vēlāk kā pirms pirmās spēles.

7. Komunikācija
7.1. Informācija par sacensībām atrodama mājas lapā www.frisbee.lv.
7.2. Komunikācija ar sacensību organizatoriem (pieteikumu iesūtīšana, jautājumi,
ieteikumi u.c.) tiek veikta:
7.2.1. sūtot e-pastu uz lsfc@frisbee.lv,
7.2.2. sazinoties ar sacensību direktori Martu Empeli pa telefonu 26747699.
7.3. Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju
pieteikumos norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
7.4. Spēļu grafiks (un "Sacensību izspēles kārtība") tiek nosūtīts komandu
pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās dienas.

8. Apbalvošana
8.1. Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas, kā tas noteikts Latvijas
XXIII Universiādes nolikumā.
8.2. Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo "Spēles gara" vērtējumu, tiek
apbalvota ar "Spēles gara" balvu.
8.2.1. Pie vienāda "Spēles gara" vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas
izcīnījusi augstāku vietu.

9. Konfliktsituācijas un sodi
9.1. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību
disciplinārā komisija.
9.2. Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība
atrunāta LFF "Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā".
9.3. Ja sacensību disciplinārā komisija nespēj atrisināt konfliktsituāciju vai arī kāda
no iesaistītajām pusēm nav apmierināta ar komisijas lēmumu, tad
konfliktsituācija tiek risināta pēc Latvijas XXIII Universiādes nolikuma.

