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APSTIPRINU:_________________ 

RTU Sporta centra direktors E. Lavendelis 

2022. gada 11. janvārī 

 

NOLIKUMS 

RTU rektora kauss florbolā sieviešu un vīriešu komandām 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt florbolu Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā - RTU) studējošo 

vidū. 

1.2. Radīt sportisku sacensību starp dalībniekiem un noskaidrot labākos florbola 

spēlētājus/spēlētājas RTU. 

1.3. Veicināt veselīgu un sportisku atpūtu universitātē. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

2.1. RTU rektora kauss  florbolā sieviešu un vīriešu komandām (turpmāk tekstā Turnīrs) 

norisināsies Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala balkonā ierīkotajā florbola laukumā, 

Ķīpsalas ielā 8.  

2.2. Sacensības notiks: 

2022. gada 1. un 2. februārī   – I posms 

2022. gada martā (datumi tiks precizēti) – II posms 

2022. gada  aprīlī (datumi tiks precizēti) play-off spēles 

2.3. Spēles norisināsies atsevišķi sieviešu komandām un vīriešu komandām pēc galvenā 

tiesneša sastādīta kalendāra. Spēļu sākuma laiki ir sākot no 18:00. 

  

3. ORGANIZATORI  

3.1. Turnīru organizē Rīgas Tehniskās universitātes sporta centrs. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Imants Lastovskis, tālr.: 27103132, e-pasts: 

Imants.Lastovskis@rtu.lv 

3.3. Par konfliktsituāciju risināšanu atbild sacensību galvenais tiesnesis. 

 

4. TIESNEŠI 

4.1. Visas spēles apkalpo sacensību galvenais tiesnesis vai galvenā tiesneša nozīmēts tiesnesis 

un sekretārs. 

4.2. Sekretārs ir atbildīgs par tabulu pareizu aizpildīšanu un galīgo noformēšanu. 

 

5. DALĪBNIEKI 

5.1. Turnīrā var piedalīties ikviens RTU studējošais/šā.  

5.2. Studenti sieviešu un vīriešu komandas veido pa fakultātēm. 

5.3. Komandu sadalījums pa fakultātēm: BIF, MTAF, DITF, AF+MLĶF+ETHZF, 

EVIF+ETF, IEVF. 

5.4. Fakultāte var pieteikt 20 (divdesmit) spēlētājas/us. Dalībnieks drīkst spēlēt tikai vienā 

komandā un pārstāvēt savu fakultāti. 

5.5. Komandas atbildīgā persona ir komandas kapteine/is, kas atbild par sniegto datu 

pareizību. 

5.6. Lai piedalītos Turnīrā, studentiem ir nepieciešama licence, kas ir RTU izsniegtā studentu 

apliecība. 

5.7. RTU rektora kausa izslēgšanas spēlēs jeb play-off turnīrā drīkst piedalīties, ja dalībnieks 

ir aizvadījis 25% spēļu. 
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6. PIETEIKUMI  

6.1. Komandu pieteikumi dalībai RTU rektora kausā florbolā sieviešu un vīriešu komandām 

jāiesniedz līdz 2022.gada 25. janvārim plkst. 12.00, elektroniskā veidā pieteikumus sūtot 

uz Imants.Lastovskis@rtu.lv un Sanita.Sveile@rtu.lv 

6.2. Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus jāiesūta līdz 2022.gada 27.janvārim plkst. 

20.00, elektroniskā veidā pieteikumus sūtot uz Imants.Lastovskis@rtu.lv un 
Sanita.Sveile@rtu.lv 

6.3. Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus var papildināt līdz play-off spēlēm. 

6.4. Pēc komandu pieteikumu saņemšanas, galvenais tiesnesis sastādīs spēļu kalendāru un 

nosūtīs sieviešu un vīriešu komandu kapteiņiem uz e-pastiem 2022.gada 27.janvārī līdz 

plkst. 22.00. 

 

 

7. KOMANDAS KAPTEINIS 

7.1. Komandas kapteinis atbild par komandas rīcību, uzvedību un disciplīnu. 

7.2. Komandas kapteinis laicīgi informē savu komandu par spēļu kalendāru un laikiem. 

7.3. Komandas kapteinis pirms un pēc spēles nodrošina kārtību un tīrību sporta zālē un 

ģērbtuvēs. 

 

8.  DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI 

8.1. Par neinformēšanu un neierašanos uz regulārā vai izslēgšanas turnīra spēli komandai, kura 

nav ieradusies, tiek piešķirts zaudējums 0:5. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīts spēles 

sākuma kavējums no kādas komandas puses par 15 minūtēm, ja vien tas nav attaisnojošs 

iemesls vai force majeure. Par atklātu rupjību vai neētisku uzvedību komandu var 

diskvalificēt no turnīra, pie šādas situācijas izskatot abu pušu iesniegumus gala vārds ir 

galvenajam tiesnesim. 

8.2. Par neierašanos uz 2 spēlēm komandu diskvalificē. Ja diskvalificē komandu, tad visus šīs 

komandas spēļu rezultātus anulē, ja komanda ir izspēlējusi mazāk par 50% spēļu. Ja 

komanda aizvadījusi vairāk par 50%, tad atlikušās komandas saņem uzvaru ar 5:0. 

 

9. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

9.1. Turnīra spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola 

spēles noteikumiem. 

9.2. Komandas izspēlēs viena apļa turnīru un pēc tās labākās 4 komandas tiksies finālposmā, kur 

spēlēs pusfinālu, regulārā turnīra 1. vieta spēlēs pret 4. un 2. pret 3. Pēc tam uzvarējušās 

komandas tiksies finālā, bet zaudējušās izspēlēs spēli par 3. vietu.  

9.3. Spēles pamata spēles laiks (neefektīvais laiks) ir 2x15min (galvenais tiesnesis patur tiesības 

spēles laiku mainīt atkarībā no pieteikušos komandu skaita). Spēles laiku aptur tikai, ja 

gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukums, kā arī īpašos gadījumos (pēc 

spēles laukuma tiesneša ieskatiem). Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles 

"tīrais laiks". 

9.4. Spēles norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma 

komandai ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). 

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

punktus. 

9.6. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu 

nosaka: 

1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,  

2) pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs,  

3) pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs,  
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4) pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs, 

5) pēc mazākās soda laiku summas.  

9.7. Komandas spēlētājiem OBLIGĀTI jābūt vienādas krāsas sporta kreklos. 

9.8. Sacensību organizatori nodrošina spēlēm nepieciešamo florbola inventāru. 

9.9. Ja spēlētājs ierodas uz spēli alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā, automātiski tiek 

diskvalificēts no tālākās turnīra gaitas. 

 

10. APBALVOŠANA 

10.1. Turnīra 1.-3. vietas ieguvušās komandas, kā arī vērtīgākie spēlētāji/as tiks apbalvoti ar 

RTU Sporta centra sagādātajām balvām. 

  

11.  PROTESTI 

11.1. Jebkurš Turnīra galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

 

12.  ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

12.1. Sacensību organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, 

sacensību norisē, laikā, vietā un telpā.  

12.2. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar 

parakstu pieteikumā pirms katras spēles. Organizatori neuzņemas atbildību par personai 

nodarītajiem materiālajiem un fiziskiem zaudējumiem un traumām. 

12.3. Sacensību dalībnieks neiebilst, ka RTU Sporta centram ir tiesības publiskot pasākuma 

rezultātus un uzņemtās fotogrāfijas. 

12.4. Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam Turnīra dalībniekam un tā nezināšana 

neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu ievērošanas un izpildes. 

12.5. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot RTU sporta bāzes iekšējos kārtības 

noteikumus. 

12.6. Piesakot spēlētāju sastāvu, komandas kapteinim ir obligāta prasība pārliecināties par 

katra spēlētāja vakcinācijas vai pārslimošanas ES Digitālā Covid-19 sertifikāta 

derīgumu. Spēļu dienā pirms pirmās spēles būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts (QR kods) 

un personas apliecinošs dokuments. Derīga sertifikāta (QR koda) neuzrādīšanas 

gadījumā – spēlētājs netiek pielaists dalībai sacensībās. 

12.7. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par derīgu ES Digitālo Covid-19 sertifikāta 

esamību (QR kodu), ko apliecina ar parakstu pieteikumā pirms katras spēles. 
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