LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

Raiņa iela 11a, Lielvārdes novads, Lielvārde, LV-5070, Reģ.Nr. 90000024489
e-pasts: dace.nikolaisone@lielvarde.lv, tālrunis: 25450061

Lielvārdes novada svētki 2017 „Zīmju ceļš Laimas zīmē”
Ielu basketbola turnīrs
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un ielu basketbola spēli.
1.2. Organizēt ielu basketbola sacensības, ievērojot godīgas spēles principus.
1.3. Sacensību organizēšanā iesaistīt komandas un sportistus.
1.4. Ieinteresēt mazāk aktīvos novada iedzīvotājus veselīga dzīvesveida piekopšanai.
2. Sacensību vadība
2.1. Ielu basketbola turnīru “Lielvārdes novada svētki 2017” organizē Lielvārdes novada
pašvaldība.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis ir Lielvārdes novada pašvaldības sporta darba
organizators Reinis Otisons (28398059, reinis.otisons@lielvarde.lv).
3. Laiks un vieta
3.1. Turnīra norises laiki un vietas:
3.1.1. 2017.gada 15.jūlijā, sākums 10.00. Spēles notiks Jumpravas estrādes parkā.
3.1.2. 2017.gada 22.jūlijā, sākums 10.00. Spēles notiks Lēdmanes pamatskolas sporta
laukumā.
3.1.3. 2017.gada 30.jūlijā, sākums 10.00. Spēles notiks pie Lielvārdes novada Sporta
centra.
4. Dalībnieki
4.1. Spēlētāji drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.
4.2. Spēlētāji, pieteikumā, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst
tam, lai piedalītos sporta sacensībās.
4.3. Katra komanda drīkst pieteikt 4 spēlētājus.
4.4. Komandu pārstāvji ir atbildīgi par spēlētāju neatrašanos alkohola un narkotisko vielu
reibumā spēļu laikā.
4.5. Komandām jābūt vienādas krāsas sporta krekliem (ieteicams ar numuriem). Ja spēlē
abām komandām būs vienādas krāsas krekli, viesu komandai jāvelk maiņas krekli vai
krāsainās vestes (nodrošina organizators).
4.6. Spēlētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, pie komandas pieteikuma jāpievieno
rakstiska vecāku atļauja (2. pielikums), kas apliecina, ka viņi neiebilst pret dalību
turnīrā.
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4.7. Komandu skaits ir ierobežots. Sacensību katrā grupā noteiktas max. 10 komandas,
priekšroka tiek dota komandām, kuras ātrāk nosūtīs dalībnieku pieteikumus.
5. Pieteikšanās
5.1. Turnīrā piedalās komandas, kuras iesūtījušas dalībnieku pieteikumu līdz 2017.gada
27.jūlijam, pulksten 23.59 (Komandas nosaukums, pārstāvja e-pasts, tel.nr.) uz epastu reinis.otisons@lielvarde.lv vai reģistrējoties sacensību dienā no 10.00 līdz
10.40. Sacensību dienā līdz reģistrācijas beigām jāiesniedz pieteikuma oriģināls
(pielikums Nr. 1 – pieteikums).
5.2. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta elektroniski uz e-pastu reinis.otisons@lielvarde.lv.
Neskaidrību gadījumā - zvanīt 28398059, Reinis Otisons.
6. Finanses
6.1. Dalība sacensībās ir bezmaksas.
7. Norise
7.1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem ielu basketbola turnīra „Ghetto Basket”
2017.gada sezonas noteikumiem ar izmaiņām, kas noteiktas šajā Nolikumā.
7.2. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti trīs grupās – vīriešu un U16 (sacensības grupā
notiks, ja būs vismaz četras komandas).
7.3. Spēles notiek līdz 11 punktiem, bet izslēgšanas spēlēs vienas komandas pārsvaram
jābūt vismaz 2 punkti.
7.4. Apakšgrupu turnīros komanda par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu - 1 punktu,
par neierašanos uz spēli - 0 punktu.
7.5. Vienāda punktu gadījumā labāko komandu nosaka:
7.5.1. Pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
7.5.2. Pēc punktu starpības savstarpējās spēlēs;
7.5.3. Pēc punktu starpības visās spēlēs;
7.5.4. Izlozes kārtībā.
7.6. Ilgstoši pārtraukumi spēles laikā, ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle tiek pārtraukta
vairāk kā vienu stundu, tad spēle jāpārspēlē. Par šīs spēles norisi lems sacensību
galvenais tiesnesis.
7.7. Sacensības notiek divos posmos un sākas ar spēlēm apakšgrupās, apakšgrupas tiek
sadalītas pēc iesniegtajiem pieteikumiem.
7.8. Sacensību uzvarētāji tiek noskaidroti komandām izspēlējot izslēgšanas spēļu turnīru,
kurā piedalās astoņas komandas pēc apakšgrupu turnīra. Izspēles kārtība var mainīties
atkarībā no pieteikto komandu skaita.
7.9. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina,
savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem
galvenais tiesnesis.
8. Nodrošinājums
8.1. Lielvārdes novada pašvaldība nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu),
apbalvojumus, spēļu grafiku, medicīnisko personālu, u.t.t.
8.2. Turnīra informācijas atspoguļošanu www.facebook.com/LielvardeSporto, Lielvārdes
novada mājas lapā www.lielvarde.lv sadaļā SPORTS, pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Lielvārdes novada ziņas”.
8.3. Komandas pašas sedz izdevumus, kas radušies ar piedalīšanos, individuālo inventāru
un nokļūšanu uz spēlēm.
8.4. Pie sekretariāta būs pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.
8.5. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu
parakstu apliecina komandas vārdiskajā pieteikumā.
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9. Apbalvošana
9.1. Komandas, kuras iegūs 1.-3. vietai, tiks apbalvotas ar medaļām un kausiem, kā arī
dažādām specbalvām.
9.2. Individuāli labākos spēlētājus apbalvo ar pārsteiguma balvām.
10. Spēļu sodi
10.1. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai agresīvu uzvedību
pret jebkuru citu dalībnieku spēles laikā spēles dalībnieks tiek izslēgts no turnīra.
10.2. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā spēles laikā spēles dalībnieki un
komandas tiek diskvalificētas no turnīra.
10.3. Par sekretariāta un organizatoru fizisku, morālu aizskaršanu (tīšu sitienu, grūdienu,
drēbju plēšanu, lamāšanos) dalībnieks un komandas tiek diskvalificētas no turnīra.
10.4. Par atrašanos alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā spēļu laikā spēles dalībnieks
saņem diskvalifikāciju no turnīra.
10.5. Par tīšu sacensību norises vietas inventāra, aprīkojuma bojāšanu dalībniekam sods
pēc nodarītā lieluma.
11. Citi noteikumi
11.1. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un
fotogrāfijas publiskajos masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas ar tajās redzamajām
personām.
12. Informācija
12.1. Turnīra nolikums, izspēles kārtība, rezultāti un cita informācija ir atrodama
www.facebook.com/LielvardeSporto, Lielvārdes novada mājas lapā
www.lielvarde.lv/SPORTS.
Atcerieties, ka sacensību laikā ir jāciena sacensību organizatori!
Respektēsim un cienīsim cits citu, tad arī visiem kopā mums būs veiksmīgs un labs turnīrs!

Sagatavoja
Lielvārdes novada sporta darba organizators
Reinis Otisons

4
pielikums

Ielu basketbola turnīra
“Lielvārdes novada svētki 2017”
komandas pieteikums
Komandas nosaukums: ..............................................................
Komandas pārstāvis: Vārds, uzvārds ........................................ e-pasts ............................
Mob .................................

N.p.k.

Spēlētājs
(Vārds, uzvārds)

Dzimšanas gads

Spēlētāja paraksts

1.
2.
3.
4.
Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa, kā arī to, ka visi spēlētāji ir
iepazinušies ar turnīra nolikumu un piekrīt pieteikumā norādīto datu apstrādei, t.sk. publicēšanai
masu saziņas līdzekļos.

Komandas pārstāvis:

/
(vārds, uzvārds)

/
(paraksts)
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2. pielikums

Atļauja
Es ar savu parakstu apliecinu, ka atļauju savam bērnam piedalīties ielu basketbola turnīrā
“Lielvārdes novada svētki 2017”, kas norisināsies Lielvārdēs novadā 2017.gada __.jūlijā. Ar
pasākuma nolikumu esmu iepazinies un mana bērna veselība ļauj piedalīties turnīrā, kā arī uzņemos
pilnu atbildību par gūtajām traumām sacensību laikā.

Dalībnieka vārds, uzvārds: .....................................................
Dzimšanas datums: ................................................................
Dzīvesvietas adrese ..........................................................................................
Vecāka vai likumiskā aizbildņa vārds, uzvārds ...............................................
Telefona nr. ..............................................
Datums: ....................................... Paraksts: ..................................

