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LIEPĀJAS 20. ČEMPIONĀTA FLORBOLĀ  
 

DISCIPLINĀRĀS KOMISIJAS 
NOLIKUMS  

I. MĒRĶIS 
 
1. Veicināt florbola spēles sekmīgu attīstību un norisi. 

II. UZDEVUMI 
 
1. Izskatīt Liepājas 20. čempionāta florbolā (turpmāk tekstā – Čempionāts) noteikumu 

un sacensību nolikumu pārkāpumus un pieņemt lēmumu par attiecīgā soda 
piemērošana. 

2. Izstrādāt un pilnveidot attiecīgos nolikuma punktus par soda piemērošanu un to 
lielumu noteikšanu naudas izteiksmē. 

3. Noteikt spēlētāju, pārstāvju, komandu u.c. diskvalifikācijas ilgumu un soda naudas 
lielumu par sevišķi smagiem pārkāpumiem. 

4. Pēc Čempionāta noslēguma izteikt organizatoriem priekšlikumus Čempionāta 
Disciplinārās komisijas nolikuma pilnveidošanai. 

III. SASTĀVS 
 
1. Disciplināro komisiju 3 (triju) cilvēku sastāvā nosaka Čempionāta organizators. 
 

IV. DARBĪBA 
 1. Čempionāta Disciplinārās komisijas sēdes notiek gadījumos, kad tiek fiksēti būtiski 

pārkāpumi vai tiek iesniegti rakstiski protesti. 
V. PĀRKĀPUMU SODĪŠANA 

 
1. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis spēles sodu I, iemaksā soda naudu EUR 10  

(desmit) vai brīdinājums. 
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2. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis spēles sodu II, iemaksājis soda naudu EUR 15 
(piecpadsmit) - un zaudē tiesības piedalīties kārtējā spēlē vai drīkst to darīt, 
iemaksājot papildus naudu EUR 15 (piecpadsmit). 

3. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš saņēmis spēles sodu III, iemaksā soda naudu EUR 40 
(Četrdesmit) - un zaudē tiesības piedalītie nākamajās 3 (trijās) spēlēs vai drīkst to 
darīt, iemaksājot papildus EUR 40 (Četrdesmit). 

4. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš rupji apvainojis spēlētājus, komandu pārstāvjus, 
skatītājus vai tiesnešu brigādes pārstāvjus, lietojot lamuvārdus, piedraudot fiziski 
izrēķināties vai citādi huligāniski uzvedoties, sodāms ar naudas sodu EUR 100 
(simts) apmērā un anulējot viņa dalību Čempionātā. 

5. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš sporta bāzē Čempionāta laikā atradies alkohola reibumā 
vai atklāti lietojis alkoholiskos dzērienus, sodāms ar naudas sodu EUR 100 (simts)  
apmērā un anulējot viņa dalību Čempionātā. 

6. Par spēles pārtraukšanu, spēlētājiem demonstratīvi atstājot laukumu, komanda 
sodāma ar naudas sodu EUR 100 (simts) apmērā. 

7. Īpašos gadījumos Čempionāta Disciplinārā komisija var noteikt arī citus sodus. 
8. Soda naudas jāiemaksā Čempionāta organizatoriem 10 (desmit) dienu laikā no soda 

piemērošanas brīža. 
9. Spēlētājs vai pārstāvis, kurš nav nomaksājis soda naudu par spēles sodiem, 

Čempionātā nepiedalās. 
 

VI. CITA DARBĪBA 
 1. Komandas protesta gadījumā spēles protokolam jāpievieno EUR 15 (piecpadsmit), 

kurus protesta apmierināšanas gadījumā komandas saņem atpakaļ. Protesti jāiesniedz 
ne vēlāk kā 15 minūtes pēc spēles. Protestus izskata Čempionāta Disciplinārās 
komisijas sēdē. 

2. Čempionāta Disciplinārā komisija un Čempionātā spēlējošo komandu pārstāvji pēc 
Čempionāta nosaka „godīgas spēles” („fair play”) balvu ieguvējus. Balvu iegādei 
izmanto soda naudas līdzekļus. 

 


