Latvijas XXVII Universiāde 2016./2017.
Florbola turnīrs vīriešiem
Nolikums

Sacensību norise:
Latvijas XXVII Universiādi 2016./2017. organizē biedrība „Latvijas Augstskolu sporta savienība”
sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību
Sacensības tiek rīkotas atbilstoši „Latvijas XXVII Universiādes” Nolikumam un spēkā esošajiem
Starptautiskās Florbola Federācijas florbola spēles noteikumiem.
Sacensības notiek 2016.gada 18.decembrī Valmieras “Vidzemes Olimpiskajā centrā”, Rīgas iela 91
no pulksten 09:00.
Spēles laiks
Spēles laiks ir 2 x 15 min. (efektīvais laiks). Sacensību organizatori saglabā tiesības mainīt spēles
laiku atkarībā no pieteikto komandu skaita. Neizšķirta gadījumā pēc spēles pamatlaika uzvarētājs
tiek noteikts ar piecu pēcspēles metienu palīdzību katrai komandai. Par uzvaru – 3 punkti, par
uzvaru pēcspēles metienos – 2 punkti, par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punkts, par
zaudējumu – 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 apakšgrupu spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
●
●
●
●
●

pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās apakšgrupas spēlēs;
pēc lielākā gūto vārtu skaita visās apakšgrupas spēlēs;
pēc mazākās soda laiku summas visās apakšgrupas spēlēs;
ar 3 (trīs) pēcspēles metienu palīdzību.

Izspēles kārtība tiks precizēta, kad būs zināms pieteikto komandu skaits (bet ne vēlāk kā līdz
14.decembrim).
Pieteikumi
Apstiprinoša informācija par līdzdalību turnīrā, pievienojot pieteikumu, kurā iekļauti ne vairāk kā
15 (piecpadsmit) spēlētāju un 1 (viens) komandas pārstāvis, jānosūta uz e-pasta adresi:
pieteikumi@floorball.lv līdz 2016.gada 9.decembrim.
Studenta apliecība vai tās kopija jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim pirms pirmās spēles.
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselību, apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā,
vai atbildību uzņemas komandas ārsts, to rakstiski apliecinot.
Florbola sacensību galvenais tiesnesis: Ingus Reniņš, mob.tālr.: 27733751
e-pasts: ingus.renins@lspa.lv
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