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Jelgavas novada sporta centra direktors 

 

 

Jelgavas novada, Sesavas pagasta atklātais čempionāts florbolā 

NOLIKUMS 
 
Mērķi un uzdevumi 

1. Popularizēt florbolu Jelgavas novadā, Sesavas pagastā. 

2. Veicināt florbola spēlētāju aktīva dzīvesveida attīstību. 

3. Noskaidrot Sesavas turnīra spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus. 

 

Vadība 

1. Florbola čempionātu organizē un vada sporta centrs, sadarbībā ar Sesavas pagasta organizatori. 

2. Par spēļu norisi atbild organizators. 

 

Vieta un laiks 

1. Novada čempionātā florbolā notiek 2020. - 2021.gada katra mēneša pirmā sestdiena, Sesavas pamatskolas sporta 

zālē, plkst. 10.00. 

1. POSMS - 5.09.20.  

2. 3.10.20.,  

3. 7.11.20.,  

4. 5.12.20.,  

5. 2.01.21.,  

6. 6.02.21.,  

7. 6.03.21.,  

8. 3.04.21.,  

9. 1.05.21. 

 

Dalībnieki 

1. Sesavas čempionātā var piedalīties visi, kuri vēlas. 

2. Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 15 spēlētājus un 1 pārstāvi. 

3. Spēlētāji, kuri piedalās Sesavas čempionātā, paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai 

slodzei sacensību laikā. Par nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem atbild skolotājs, treneris vai komandas pārstāvis. 

4. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

 5. Dalībnieku saraksts jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 20 minūtes pirms pirmās spēles  sākuma. 

 6. Par spēlētāju apdrošināšanu atbild katras komandas vadība. 

 

Norise 

1. Čempionāta izcīņa florbolā notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) 

noteikumiem ar saīsinātu spēles laiku (1 x 10 min. vai 2 x 6min, ja saule spīd vārtsargam), laiks atkarīgs no 

komandu skaita. 

2. Kausa izcīņas izspēles formula paredz komandas sadala grupās, kur komandas spēlē katra ar katru. Pēc tam 

notiek izspēle par vietu ar citu grupu komandām. 

3. Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu – 2 punktu, par zaudējumu – 1 punktu, par atteikšanos – 0 

punktu. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:3. 

4. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka: 

❖ pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 

❖ pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs, 

❖ pēc lielākā gūto vārtu skaita visās spēlēs, 

❖ pēc mazākās soda laiku summas, 

❖ izlozes kārtībā. 

 

Apbalvošana 

1. Sesavas čempionātā florbolā posmos apbalvo ar medaļām un kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējas komandas 

apbalvo ar diplomiem un kausiem.  15 spēlētājus un treneri ar medaļām, diplomiem. 

2. Labāko uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu ar piemiņas balvām. Dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām. 

  

 

Informācija: Inga Knope 29669395, www.jnsc.lv 

 



 

 

 

 
 


