APSTIPRINU:

M.Gerke
Valkas novada BJSS direktore
2019.gada 7.martā

VALKAS NOVADA ATKLĀTĀS SKOLĒNU SPORTA SPĒLES
FLORBOLĀ NOLIKUMS.
I Mērķis un uzdevumi.
1.1 Popularizēt florbola spēli.
1.2 Jauno florbolistu meistarības pilnveidošana.
1.3 Noskaidrot spēcīgākās skolu komandas.
II Vadība.
2.1 Sacensības organizē Valkas novada BJSS.
III Vieta, laiks un pieteikumi.
3.1 Sacensības notiek 05.04.2019 Valkas ģimnāzijas Sporta hallē.
3.2 Sākums plkst.11.30
3.3 Apstiprināt savu dalību sacensībās līdz 01.04.2019 pa tālr.29403241
Ilvars Rullis, 64723942 sporta skolas direktora vietnieces vai pa e-mail:
bjss@valka.lv
IV Dalībnieki.
4.1 Sacensības notiek vienā vecuma grupā:
• 2003. dz.g. un jaunāki zēni (komandā var spēlēt arī
meitenes).
4.2 Komanda piesaka ne vairāk kā 11 spēlētājus.
4.3 Sacensībās piedalās Valkas novada un citu vispārizglītojošo skolu
florbolisti, bet ne vairāk kā astoņas komandas.
V Sacensību norises kārtība.
5.1 Turnīra sistēmu noteiks pēc pieteikušos komandu skaita. Sacensības
notiek pēc florbola spēles noteikumiem. Laukumā 5 spēlētāji un 1 vārtsargs.
5.2 Pamatsacensībās par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu
– 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktu. Izslēgšanas spēlēs ja spēle noslēgusies
neizšķirti komandas izpilda 3 soda metienus (ja nepieciešams – metienus
turpina līdz pirmajai neveiksmei).
5.3 Ja divām vai vairākām komandām vienāds punktu skaits, tad ņem vērā
1) savstarpējo spēli;
2) kopējo vārtu attiecību;
3) kopējo iesisto vārtu skaitu.
VI Apbalvošana.
6.1 Individuāli pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām. Komandu
vērtējumā 1.-3. vietu ar kausu.

VII Uzņemšanas nosacījumi.
Citu novadu komandām dalības maksa Eur 10,00 par vienu komandu.
Dalības maksu var maksāt skaidrā naudā turnīra dienā vai ar pārskaitījumu
līdz 01.04.2019. uz kontu:
VALKAS NOVADA DOME
LV90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV4701
AS SEB banka UNLALV2X
LV62 UNLA 0050 0142 7706 8
Maksājuma mērķis: Dalības maksa par piedalīšanos „Valkas novada
ATKLĀTĀS SKOLĒNU SPORTA SPĒLES – FLORBOLĀ”.
VIII Piedalīšanās nosacījumi.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar
nolikumu un piekrīt tā, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas
gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu sacensību
kvalitatīvu norisi.

