APSTIPRINU
Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētājs
_____________ H.Rokpelnis
2019. gada __. jūnijā

NOLIKUMS
SKAŅKALNES PAGASTA ATKLĀTAJAM
ČEMPIONĀTAM IELU BASKETBOLĀ
MĒRĶI UN UZDEVUMI
Popularizēt basketbolu Skaņkalnes pagasta un Mazsalacas novada bērnu, jauniešu un
pieaugušo vidū. Noskaidrot labākās komandas un šī sporta veida entuziastus.
VADĪBA
Sacensības organizē un vada Mazsalacas novada pašvaldība. Galvenais tiesnesis
Gunārs Zunda
DALĪBNIEKI
1. Sacensībās tiek uzaicināti piedalīties bērni un pieaugušie šādās vecuma grupās:
2. "JAUNIEŠI" - 2002. gadā dzimušie un jaunāki;
3. "PAMATGRUPA" - bez vecuma ierobežojumiem;
4. „JAUKTĀ" - bez vecuma ierobežojumiem, visu spēli jāspēlē vismaz vienai
sievietei;
Komandas sastāvā 3 spēlētāji un 1 rezervists (Jauktā grupā – vēl 1rezerviste), kurš
nespēlē šajās sacensībās kādā citā komandā.
VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Ražas ielā 1, Skaņkalnē, 2019. gada 13.jūlijā no plkst. 10.00;
Dalībnieku reģistrācija pusstundu pirms sacensību sākuma.
KĀRTĪBA UN NORISE
Sacensības notiek pa vecuma grupām. "JAUNIEŠI" vecuma grupas pieteiktajās
komandās var startēt par vienu gadu vecākas meitenes, nekā paredzēts šajā nolikumā. Spēļu
sistēma un kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita, to paziņo sacensību vietā pirms

izlozes. Katrai komandai ir garantētas vismaz 3 spēles, ja dotajā vecuma grupā uz minēto
posmu ir pieteikušās 4 un vairāk komandas. Spēlē par katru personīgo pārkāpumu jāmet
viens soda metiens. Par rupju vai tīšu pārkāpumu; par pārkāpumu, kas izdarīts 2-punktu
metiena brīdī; par tehnisko piezīmi (strīds ar tiesnesi); par bumbas "spraušanu" grozā
iesildīšanās vai spēles laikā - divi soda metieni. Attiecīgos soda metienus izpilda arī pēc
spēles beigu signāla. Komanda, kas bija aizsardzībā, pēc auta izmešanas nedrīkst mest pa
grozu, kamēr bumba nav izspēlēta aiz tālmetienu līnijas. Pretinieka spēlētāji nevar atrasties
tuvāk par 1 metru no soda metiena izpildītāja. Ja grozs tiek gūts ar sodu, bumba tiek izspēlēta
no auta aiz tālmetienu līnijas un paliek uzbrūkošās komandas rīcībā. Par atkārtotiem tīšajiem
sodiem vai atkārtotām tehniskām piezīmēm - spēlētāja noraidīšana no laukuma. Par kautiņa
izraisīšanu vai uzbrukumu tiesnesim - vainīgā komanda tiek izslēgta no turnīra. Spēles laiks
ne mazāks par 7 min. Par neierašanos uz spēli vainīgajai komandai tiek piešķirts zaudējums
ar rezultātu - 50, savukārt pretiniekiem - uzvara ar rezultātu + 5. Grupu turnīros augstāku
vietu pie vienāda uzvaru skaita ieņem komandas pēc sekojošiem labākiem rādītājiem: 1)
savstarpējo spēļu rezultāti; 2) savstarpējās spēles gūto punktu attiecība; 3) visās grupu turnīra
spēlēs gūto punktu attiecība. Ja visi minētie rādītāji vienādi - vietu sadalījumu nosaka
izmetot vienam spēlētajam no katras komandas soda metienus (sērija 5 metieni, ja neizšķirts
- pa vienam metienam līdz uzvarai).
Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas tiks izmantotas pasākuma
atskaitēs Mazsalacas novada pašvaldības mājaslapā pašvaldības darbības publicitātes
nodrošināšanai.
APBALVOŠANA
Sacensību uzvarētāji, 2. un 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā saņem balvas.
PIETEIKUMI
Iepriekšēji pieteikumi rakstiskā veidā iesniedzami pašvaldībā (Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā) vai pusstundu pirms sākuma sacensību vietā. Pieteikumā jāuzrāda komandas
nosaukums, katra dalībnieka uzvārds, vārds un dzimšanas gads, dzīvesvieta (pagasts,
pilsēta), apliecinājums par veselības stāvokli.

PIETEIKUMS
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Dzimšanas
gads
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Apliecinājums par
sacensībām
atbilstošu
veselības stāvokli
(paraksts)

