
 
1.Spēles laika formāts
   1.1. Visās spēlēs izņemot finālus:
   1.2. Spēles ilgums 35 minūtes;
   1.3. Maksimālā punktu robeža - 13 punkti;
   1.4. Puslaika pārtraukums pie 7 punktiem vai pēc 20 nospēlētām minūtēm;
   1.5. Puslaika pārtraukums ilgst 2 minūtes;
   1.6. Katrai komandai viens minūtes pārtraukums katrā puslaikā;
   1.7. Finālspēlēs *par 1.vietu: 
     1.7.1. Spēles ilgums 45 minūtes;
     1.7.2. Maksimālā punktu robeža - 15 punkti;
     1.7.3. Puslaika pārtraukums pie 8 punktiem vai pēc 25 nospēlētām minūtēm; 
     1.7.4. Puslaika pārtraukums ilgst 2 minūtes;
     1.7.5. Katrai komandai viens minūtes pārtraukums katrā puslaikā. 
2. Komandu izsējums
  2.1. Komandas tiek izsētas atbilstoši Latvijas Frisbija līgas 2019/2020 (sievietēm un vīriešiem,
turpmāk tekstā LFL) rezultātiem.
    2.2. Sieviešu grupas spēlēs nepiedalās LFL 2019/2020 ārzemju komandas. Lai noteiktu komandu
izsējumu tiek izņemtas ārzemju komandu iegūtās vietas. 
3. Čempionāta izspēle 
    3.1. Vīriešu divīzijā pirmās divas vietas čempionātu sāks no pusfināla, trešā un ceturtā vieta tiksies 
ceturtdaļfinālā, piektā, sestā un septītā no astotdaļfināla, astotā un devītā no sešpadsmitdaļfināla.
   3.2. Vīriešu divīzijas čempionāta septītās vietas ieguvēji tiek noteikti pēc apļa spēļu rezultātiem,
izmanotjot spēles "V-1/16" un "V-7vA" un "V-7vB". Ja kāda no "V-1/16" komandām (Valmiera-2 vai
Ogre) pārvar astotdaļfinālu, tad pēdējo trīs vietu sadalījums tiek noteikts tikai pēc "V-7vA" un "V-
7vB" rezultātiem. 
  3.3. Sieviešu divīzijā trešās līdz sestās vietas ieguvējas čempionātu uzsāks ar ceturtdaļfinālu,
pirmās un otrās vietas ieguvējas LFL startēs no pusfināla.
4. Spēlētāju skaita ierobežojumi
  4.1. Spēles pieteikumā jābūt vismaz 7 spēlētājiem. Spēlētājs skaitās pieteikumā, ja tas pilnā
ekipējumā piedalījies spēles atklāšanā. 
  4.2. Ja komanda spēles pieteikumā nespēj nodrošināt 7 spēlētājus, bet nodrošina vismaz 5
spēlētājus, tad komandai tiek uzlikts naudas sods 30,00 euro uz konkrēto sacensību dienu. 
     4.3.  Ja spēles laikā izveidojas situācija, ka komanda nespēj nodrošināt 5 laukuma spēlētājus, tad
tā var turpināt spēli ar 4 spēlētāju sastāvā. Ja spēles laikā izveidojas situācija, ka komanda nespēj
nodrošināt vismaz 4 laukuma spēlētājus, tad spēle tiek apturēta; komandai tiek saglabāts spēles
apturēšanas mirklī iegūto punktu skaits, pretinieku komandai tiek piešķirts konkrētajā spēles
situācijā maksimālais iespējamais punktu skaits. 
 
   
 

LATVIJAS FRISBIJA  
ČEMPIONĀTS TELPĀS 2020
SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA



Salaspils WT
Hardcore Ultimate
Ventspils FK
Valmiera
Salaspils JR
Ultimate Decision
Inčukalna Wildcats
Ogre
Valmiera-2

Vīriešu divīzija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Komandu izsējums
 

Valmiera
Salaspils FK
KCN Rīga
Moments
Sirocco
Inčukalna Wildcats

Sieviešu divīzija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Grafiks Latvijas Frisbija čempionātam telpās 2020
 


