
Florbola turnīra 

„MĀRUPES FLORBOLA KAUSS 3x3” 

NOLIKUMS. 
 
 

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI. 

1.Popularizēt florbolu Mārupes novadā un Latvijā. 

2.Veicināt Latvijas florbola spēlētāju un jauno tiesnešu iekļaušanos valsts florbola attīstības 

apritē. 

3.Noskaidrot Mārupes novada un Latvijas labākos vasaras florbola (3pret3) turnīra spēlētājus. 
 

 

II VADĪBA. 

1. Florbola turnīru „Mārupes florbola kauss 3x3” organizē Mārupes sporta centrs sadarbībā ar 

biedrību Mārupes BMX klubs un florbolam.lv 

2. Florbola turnīru “Mārupes florbola kauss 3x3” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais 

tiesnesis. 

3. Jautājumus par turnīra nolikuma pārkāpumiem lemj turnīra galvenais tiesnesis. 
 

 

III VIETA UN LAIKS. 

1. Florbola turnīrs „ Mārupes florbola kauss 3x3” notiks 2018. gada 2. jūnijā Mārupas BMX 

sporta parkā (Tīraines dārzi 6) no 11:00 līdz 15:00;  

Spēles notiks atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. Grupu sadalījums 

tiks veikts izlozes kārtībā. Komandu skaits grupā tiks noteikts pēc pieteikto komandu skaita. 
 
 

 

IV DALĪBNIEKI. 

 
1. Florbola turnīrā „ Mārupes florbola kauss 3x3” dalībnieki piedalās: 

U10 grupa vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot 
U12 grupa vecumā līdz 12 gadiem ieskaitot 
U14 grupa vecumā līdz 14 gadiem ieskaitot 
 

2. Komandām pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk, kā 1 dienu pirms sacensību dienas. 
Organizatori patur tiesības pieteikt komandas 1 stundu pirms turnīra uzsākšanas brīža, 
gadījumā, ja pieteikts neliels komandu skaits un pietrūkst komandu skaits vienādu grupu 
sadalei 

3. Komandā var būt pieteikti 4 spēlētāji, minot vārdu, uzvārdu, vecumu un komandas 
nosaukumu. Komandas pieteikumus pieņem līdz 1.jūnija plkst. 12.00.  

4. Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību vietā, sacensību dienā no plkst. 10:00 -
10:30, reģistrējoties pie turnīra koordinatora.  

5. Dalībnieku vecuma ierobežojums – 14 gadu vecumam ieskaitot. 
6. Sacensības tiek organizētas bez dalības maksas 
7. Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 4 spēlētājus.  
8. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komanda. Ja komandai rodas 

nepieciešamība, pieteikt papildus spēlētājus (trauma, slimība u.c), iepriekš jāsazinās ar 
turnīra galveno tiesnesi.  
 
 

 



 

VI PIETEIKUMI. 

1. Pieteikšanās: info@bmxmarupe.lv 

2. Informācija - tel. 29215518 
  
 
 

 

VII NORISE. 

1. Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem. 

2. Spēles notiek 3 pret 3 spēlētāji uz diviem vārtiem, bez vārtu sargiem uz asfalta 

seguma. 

3. Laukuma izmēri no (13x13) metri 

4. Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis. 

5. Lai uzsāktu spēli jābūt 3 laukuma spēlētājiem. 

6. Par 2 minūšu noraidījumu seko nozīmēts soda sitiens tukšos pārkāpējkomanadas vārtos 

no 10 metru distances. Pēc soda sitiena komandas turpina spēli ar 3 laukuma spēlētājiem. 

6.1 Komandai, kas aizsargājas, pieskaroties bumbiņai, atrodoties savu vārtu laukumā, tiek 

nozīmēts soda sitiens, ko izpilda uzbrūkošā komanda. 

6.2 Par 5 minūšu sodu seko 2 soda metieni tukšos pārkāpējkomandas vārtos, un par 

pārkāpumu spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām. Pēc izpildītiem 2 soda sitieniem 

komandas turpina spēlēt ar 3 laukuma spēlētājiem. Ja nav rezerves spēlētāji, komanda drīkst 

spēli pabeigt ar 2 laukuma spēlētājiem. 

1. Spēles laiks ir 1 x 8 minūtes (neefektīvais laiks), pārtraukums starp spēlēm 3 min. 

2. Spēles laiks ir kopīgs visiem laukumiem. 

3. Spēli uzsāk ar tiesneša svilpi. Spēles laika beigas dod turnīra kopējais signāls 

4. Play- off spēles tiek rīkotas no 1/4 fināla. Ja komandu skaits kategorijā ir mazāks par 

astoņām tiek spēlēta viena apļa sistēma un Play of tiek spēlēt no 1/2 fināla. Play-off spēles 

laiks ir 1 x 8 minūtes. 

5. Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 

punktus. 

6. Tehniskais zaudējums ar 0:3 tiks piešķirts gadījumos ja; 

· Komanda nokavē spēles sākumu ilgāk par 1 minūti; 

· Spēli nevar uzsākt 3 laukuma spēlētāji. 

1. Vienāda punktu skaita gadījumā, komandu, kas ieņem augstāku vietu grupā, nosaka: 

· pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 

· pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās grupas spēlēs; 

· pēc lielākā gūto vārtu skaita visās grupas spēlēs; 

· pēc izlozes. 

1. Komandas no turnīra var tikt diskvalificētas ; 

· spēlētāja nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā (attiecas uz kategoriju sadali); 

· ja turnīra norises laikā komanda nopelna divus 5 minūšu noraidījumus; 

· ja laukumā dodas pieteikumā neesošs spēlētājs; 

1. Ar protestiem un strīdus gadījumiem pēc spēles griezties pie turnīra galvenā tiesneša vai 

sekretariāta. 

6.Izspēles kārtība 

6.1. Spēles norisināsies grupu turnīros un Play-off; 



6.2. Play-off uzsākas no 1/4 fināla atkarībā no komandu skaita noteiktajās kategorijās. 

6.3. Neizšķirta gadījumā, tiek nozīmēti soda metieni līdz pirmajai kļūdai. 
 
 

 

VIII NODROŠINĀJUMS 

1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi -spēles laukumu, spēļu laukuma tiesnešus, 

spēļu sekretārus, mūziku, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā. 

2. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus. 

3. Spēlētāji un pārstāvji uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli sacensībās.  
 

 

IX APBALVOŠANA 
 
Florbola turnīra „ Mārupes florbola kauss 3x3” pirmo 3 vietu ieguvēji  saņems medaļas  un 
pārsteiguma balvas no turnīra atbalstītājiem. 

  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju, filmu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 
 
Organizē: biedrība Mārupes BMX klubs 

 

„ MĀRUPES FLORBOLA KAUSS 3x3” atbalstītāji: 

 

Mārupes novada pašvaldība 

Florbolam.lv 

 


