
GLŪDAS UN SVĒTES PAGASTU  

APVIENOTAIS FLORBOLA TURNĪRS 

2023.gada 1.aprīlis 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶIS 1.1.Popularizēt florbolu Jelgavas u.c.novados. 

1.2. Veidot sadarbību ar citu pagastu sportistiem. 

1.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

1.4. Noskaidrot labākās komandas. 

2. LAIKS UN VIETA 2.1. Turnīrs notiks 2023.gada 1. aprīlī. 

2.2. Turnīra norises vieta: Glūdas pagasta Nākotnes sporta zāle, 

Skolas iela 3. 

2.3. Turnīra sākums plkst. 11:00, reģistrācija sacensību dienā 

10:30 – 10:50. 

2.4. Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 

30.martam Glūdas pagasta sporta organizatoram Agnesei Rimšai: 

agnese.rimsa@jelgavasnovads.lv, tel.28643171.  

2.5. Apakšgrupu izloze notiks sacensību dienā. 

3. ORGANIZATORI 3.1. Sacensības organizē Glūdas un Svētes pagastu sporta 

organizatori. 

3.2. Atbildīgais par turnīra norisi: Agnese Rimša. 

3.3. Turnīra galvenais tiesnesis: Agnese Rimša. 

4. TURNĪRA 

DALĪBNIEKI 

 4.1. Dalība turnīrā ir bez maksas. 

4.2. Turnīrā drīkst piedalīties Jelgavas u.c. novadu iedzīvotāji, 

florbola interesenti. 

4.3. Par nepilngadīgu komandas dalībnieku atbildīgs ir treneris, vai 

komandas pārstāvis. 

4.4. Komandā var pieteikt ne vairāk 9 spēlētājus.  

4.5. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

4.6. Turnīra dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli 

un apņemas ievērot iekšējās kārtības noteikumus. 

5.TURNĪRA 

NORISE 

5.1. Spēles tiesā paši spēlētāji, bet strīdus gadījumā izšķir 

galvenais tiesnesis.  

5.2.Sacensību kārtību un spēļu izlozi nosaka galvenais tiesnesis 

atkarībā no komandu skaita.  

5.3. Spēles notiek pēc florbola noteikumiem, vadoties pēc godīgas 

spēles un citiem sporta principiem.  

5.4. Par neadekvātu rīcību spēlētājs vai komanda tiek 

diskvalificēta. 

5.5. Komandā uz laukuma spēlē 6 spēlētāji (5+1). 

5.6. Spēles ilgums atkarīgs no pieteikto komandu skaita, to noteiks 

sacensību dienā. Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 2punkti, par 

neizšķirtu rezultātu - 1 punkts, par zaudējumu - 0 punkts. Ja divām, 

vai vairākām komandām ir vienāda iegūto punktu summa, tad 

augstāko vietu ieņem komanda, kam ir labāki rādītāji sekojošos 

punktos: 

1) savstarpējā spēle, 
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 2) savstarpējo spēļu vārtu starpība. 

6. APBALVOŠANA 6.1. Turnīra I– III vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām. Komandu 

vērtējumā komandu apbalvo ar kausiem. 

 


