APSTIPRINU:
Beverīnas novadu pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks R. Vaščenko
2019. gada 11. decembris
VECGADA FLORBOLA TURNĪRS 2019
NOLIKUMS

1.MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Noskaidrot turnīra ,,Vecgada florbola turnīrs 2019” uzvarētāju komandu un pārējo vietu ieguvējus.
2. Veicināt tradicionālā florbola un tā paveida ,,3 pret 3’’ attīstību Beverīnas novadā un popularizēt to
iedzīvotāju vidū, kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
2. VADĪBA
1. Florbola turnīru „ Vecgada florbola turnīrs 2019” organizē Beverīnas novada pašvaldība.
2. Florbola turnīru „ Vecgada florbola turnīrs 2019” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais
tiesnesis.
3.VIETA UN LAIKS
1. Florbola turnīrs „ Vecgada florbola turnīrs 2019” risināsies šī gada 28.decembrī Brenguļu pagasta,
Brenguļos, sporta centrā “Kaimiņi”. Turnīrs tiks aizvadīts uz 2 speciāla izmēra laukumiem. Turnīru
sākums plkst. 11:00. Līdz tam, komandas ir aicinātas pieteikt savu dalību turnīrā.
4.DALĪBNIEKI
1.Turnīrā drīkst startēt spēlētāji neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Bērni, kas jaunāki par 16. gadiem
uz turnīru ir aicināti kopā ar vecākiem vai vecāku sniegtu atļauju piedalīties.
2.Komandā jābūt 3 spēlētājiem, kas savā starpā drīkst veidot citas komandas.
3. Dalībnieki netiek dalīti vecuma kategorijās. Komandas tiek aicinātas veidot jaukta tipa komandas, ar
dažāda vecuma kategorijām.
5.NORISE
1.Turnīram komandu var pieteikt no plkst. 10:15-11:00.
2.Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
3.Spēle norisinās 3 pret 3 (3 laukuma spēlētāji, bez vārtu sarga ) no komandas, spēle uz 2 vārtiem.
4.Spēles laiks 1x7 minūtes (neefektīvais laiks), pārtraukums starp spēlēm 3 min. Spēli tiesā viens
laukuma tiesnesis.
5.Spēles laiks ir kopīgs visiem laukumiem.

6. Spēle notiek atkarībā no pieteikušos komandu skaita, turnīra sākumā pēc apļa sistēmas, pēc tam pēc
play-off sistēmas.
7. Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus. Par
neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5.
8. Vienāda punktu skaita gadījumā, komandu, kas ieņem augstāku vietu, nosaka:
-pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
-pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs;
-pēc izlozes;
6. NODROŠINĀJUMS
1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu), kā arī atbild par
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā.
7. APBALVOŠANA
1. Florbola turnīra „Vecgada florbola turnīrs 2019” 1.-3. vietas ieguvēju komandas apbalvo ar balvām,
pārējās komandas saņem veicināšanas balviņas.

