Apstiprinu:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
Valkas novada Ērģemes pagasta
2015. gada ielu basketbola 3x3 čempionāta
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi:
Veicināt aktīvu atpūtu, ielu basketbola attīstību novadā un tā apkārtnē un popularizēt to
iedzīvotāju vidū.
Dot iespēju piedalīties sacensībās jebkura vecuma, dzimuma, nacionalitātes un
profesionalitātes spēlētājiem, kā arī noskaidrot spēcīgākās komandas ielu basketbolā.
2. Laiks un vieta:
Strītbola čempionāts notiek 4 posmos:
1.posms – 29. maijs Turnā (pie tautas nama, asfalta segums);
2.posms – 05. jūnijs Ērģemē (estrādē pie pludmales, dēļu grīdas segums);
3.posms – 12. jūnijs Turnā (pie tautas nama, asfalta segums);
4.posms – 19. jūnijs Ērģemē (estrādē pie pludmales, dēļu grīdas segums);
Posmu sākums plkst.18:00.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā Ērģemē paredzētie posmi var tikt pārcelti uz Turnu,
dalībnieku drošības apsvērumu dēļ (slidena grīda). Komandu kapteiņiem šaubu gadījumā
ieteicams pirms katra posma sazināties ar galveno tiesnesi M. Kramu (t. 26449270).
3. Sacensības vada:
Sacensības organizē Valkas novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis Mārcis Krams (t.
26449270, marcis.krams@gmail.com).
4. Sacensību dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties visi, kas vēlas, neatkarīgi no dzīves vietas.
Sacensības notiek vienā grupā, neatkarīgi no dalībnieku dzimuma un vecuma.
Dalībnieku skaits komandā uz posmu – 3 cilvēki + 1 rezerve. Kopā čempionāta laikā
komandā var startēt 5 cilvēki.
Spēlētājs posma ietvaros nedrīkst mainīt komandu. Ja spēlētājs nākošajā posmā startē citas
komandas sastāvā, tad attiecīgajā posmā šī komanda neiegūst kopvērtējuma punktus.
5. Sacensību kārtība:
Spēles notiek uz 305 cm augsta groza ar 7. izmēra basketbola bumbu.
Spēles ilgums tiks noteikts atkarībā no pieteikto komandu skaita. Posmos tas var būt dažāds.
Arī sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikto komandu skaita. Kopvērtējumā tiek
vērtēti 3 (trīs) labāko posmu rezultāti.
Ja kopvērtējumā vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vispirms tiek vērtēts
augstāko vietu skaits, pēc tam, cik posmos piedalījušies.

6. Komandu tūrē par izcīnīto
1. vietu saņem 20 punktus;
2. vietu saņem 18 punktus;
3. vietu saņem 16 punktus;
4. vietu saņem 15 punktus;
5. vietu saņem 14 punktus utt.
7. Sacensību pieteikumi:
Pieteikties sacensībām varēs sacensību dienās norises vietā no plkst. 17:30-17:55.
8. Uzvarētāju apbalvošana:
Katra posma 3 labākās komandas (1.-3.vieta) saņem balvas.
Kopvērtējumā tiek ieskaitīti trīs posmu rezultāti. Kopvērtējumā tiks apbalvotas 3 labākās
komandas (1.-3.vieta).
Piezīme:
1) Ja komandā tiks pieteikti dalībnieki ar citu uzvārdu, tad komanda attiecīgajā tūrē tiks
diskvalificēta;
2) Komandu dalībniekiem obligāti jābūt vienādas krāsas krekliem;
4) Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā.
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