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1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt florbolu Ķekavā un starp sadraudzības pilsētām.
1.2. Veicināt florbola attīstību, radot interesi sadraudzības pilsētām par florbolu.
1.3. Veicināt komandu sadraudzību.
1.4. Noskaidrot sporta spēļu VIA Ķekava uzvarētāju komandu.

2. Vadība, turnīra vieta un laiks
Florbola turnīru organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.
Turnīra norises laiks - 2012. gada 27.jūlijs plkst. 15.00
Turnīra sporta zāle: Ķekavas sporta kluba B zāle
3. Dalībnieki, pieteikumi un reģistrācija
3.1. Florbola turnīrā piedalās 1999.-1998.g., dzim. jaunieši
Pieteikuma veidlapu skatīt 1.pielikumā.
3.2. Minimālais dalībnieku skaits komandā 15 laukuma spēlētāji + 1 vārtsargs.
Maksimālais skaits 16.
3.3. Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu
veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības
aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir
atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu
vadītāji. Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises
laikā.
4.Sacensību norise
4.1. Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātiem
florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks - 2x10 minūtes (tīrais laiks) ar 3 minūšu
pārtraukumu starp puslaikiem.
4.2. Spēlētāju pāreja turnīra laikā no komandas uz komandu nav atļauta.
4.3. Spēļu dienās ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles pieteikums ar
spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem jāiesniedz sekretariātā. Ja komanda
kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk par 10 minūtēm, tai tiek piešķirts
zaudējums konkrētajā spēlē ar 0:5.
4.4. Situācijās, kad abu komandu spēļu krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu
kalendārā atzīmēta kā VIESI ir pienākums nodrošināt komandu ar citas krāsas spēles
krekliem.

4.5. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar soda
metienu palīdzību. Soda metienus izpilda trīs katras komandas spēlētāji, ja joprojām ir
neizšķirts, tad soda metienu sērija turpinās līdz pirmajai kļūdai.
4.7. Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 punktus, par uzvaru soda metienos -2 punktus, par
zaudējumu soda metienos – 1 punktu, par zaudējumu pamatlaikā – 0 punktus. Spēles laikā
katra komanda drīkst pieprasīt vienu 30 sekunžu pārtraukumu. Katra komanda turnīram
drīkst pieteikt ne vairāk kā 16 cilvēkus.
4.8. Spēles tiesā divi laukuma tiesneši un viens tiesnesis sekretariāts.
4.9. Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā lūgums uzglabāt zālē, organizatori nenes
atbildību par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra
garumā.
5.Komandas
5.1.Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiks
garantētas četras spēles.
5.2.Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
- pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs;
- pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
- pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
6.Apbalvošana
6.1. 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar sporta medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām.
Speciālbalvas turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem. Apbalvošana notiek pēc pēdējās spēles.
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