Saskaņots:
A.PUĶĪTIS
Lielvārdes novada sporta centra direktors

Apstiprināts:
G.SMALKĀ
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore

SKOLĒNU SPORTA SPĒLES
FLORBOLS
NOLIKUMS
1.Mērķis un uzdevumi.
Popularizēt florbolu skolēnu vidū.
Noskaidrot labākās florbola komandas Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novadu skolās.
2. Sacensību vieta un laiks.
Sacensības notiek:
2017.gada 8.novembrī 10.00 Lielvārdes novada Sporta centrā:
B grupa – spēlē (2001.pēc 1.09.- 2003.gadā – 8.-9.klašu skolēni) 1.laukumā,
C grupa – spēlē (2004.-2005.gadā dzim. – 6.-7.klašu skolēni) 2.laukumā.
3.Sacensību vadība.
Sacensības organizē Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada Sporta centru, Ogres
novada Sporta centru, Lielvārdes novada Sporta centra florbola treneriem un piesaistot vecākos LNSC
florbola audzēkņus.
Sacensību galvenais tiesnesis Ainars Puķītis.
4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu skolu skolēnu komandas. No skolas var
pieteikt pa vienai komandai katrā vecuma grupā. Zēnu komandā var tikt iekļautas meitenes.
5. Pieteikumi.
Iepriešējie pieteikumi līdz 03.11.2017. pl. 15.00 http://osports.lv/registracija-sacensibam.
Vārdiskie pieteikumi uz skolas veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, klasi, personas koda pirmo daļu un skolas
mediķa parakstu par dalībnieku atbilstību, lai piedalītos sporta sacensībās; dalībnieka parakstu un skolas vadības
parakstu, kas apliecina, ka skolēnu personas dati ir precīzi, iesniedzami sacensību vietā 30 min pirms sacensību
sākuma.
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6. Sacensību sarīkošanas kārtība.
Komandas sastāvs 10 dalībnieki. Laukumā 5 spēlētāji + vārtsargs. Spēles notiek pēc florbola spēles
noteikumiem. Spēles ilgums un izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.
7. Vērtēšana.
Spēlēs komandas par uzvaru saņem 3 punktus, par neizšķirtu 1 punktus, par zaudējumu 0 punktu.
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietu nosaka:
1) pēc savstarpējās spēles;
2) pēc gūto un zaudēto vārtu attiecību savstarpējās spēlēs;
3) pēc gūto un zaudēto vārtu starpības visās spēlēs;
4) pēc gūto vārtu skaita.
8. Medicīniskā palīdzība
Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu pārstāvis, kuram jābūt klāt
nokomplektētas pirmās palīdzības medicīniskās somai. Nopietnu traumu gadījumos “laukuma saimnieks”
nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību.
9. Apbalvošana
1.-3.vietu izcīnījušās komandas saņem kausu, spēlētāji – medaļas un diplomus.

