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Basketbols 3 pret 3

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt Basketbolu 3 pret 3 Ķekavas novada un viesu komandu vidū.
1.2. Veicināt basketbola attīstību, radot Ķekavas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā
līmenī.
1.3. Veicināt komandu sadraudzību.
1.4. Noskaidrot spēcīgākās komandas basketbolā 3 pret 3.
2. Sacensību vadība, turnīra vieta un laiks
2.1. Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Sacensību galvenais
tiesnesis Guntis Kļaviņš.
2.2. Sacensības notiks no 26.-27. jūlijam Ķekavas vidusskolā un Ķekavas sporta kluba sporta
zālēs. Laiks tiks precizēts, kad komandas būs pieteikušās.
3. Sacensību dalībnieki
Sadalījums pa vecuma grupām:
Jaunieši:
3.1.A grupa (no 2001.gada un jaunāki)
3.2.B grupa (no 1998.gada un jaunāki)
3.4.C grupa (no 1995.gada un jaunāki)

Jaunietes:
3.5.E grupa (no 1999.gada un jaunākas)
3.6.F grupa (no 1995.gada un jaunāki)

4. Sacensību kārtība
4.1. Dalībnieku skaits vienā komandā nedrīkst pārsniegt 4 spēlētājus.
4.2. Katrā vecuma grupā var pieteikt vairākas komandas.
4.3. Spēlētājs drīkst startēt tikai vienā komandā šī turnīra ietvaros.
4.4. Ja komandā startē noteiktajā kārtībā nepieteikts spēlētājs, komanda tiek diskvalificēta.
4.5.Turnīrs notiek pēc sacensību oficiālā nolikuma un pēc FIBA basketbola noteikumiem.
4.6.Precīza sacensību shēma un spēles ilgums, katrā vecuma grupā tiks izstrādāta ņemot vērā
tajā pieteikto komandu skaitu.
4.7.Spēli tiesā 1 (viens) laukuma tiesnesis.

5. Sacensību pieteikumi
Pieteikuma veidlapu skatīt 1.pielikumā. Pirms turnīra sākuma komandas iesniedz rakstisku
pieteikumu, kurā jāuzrāda spēlētāju vārds, uzvārds, dzimšanas gads un viņu treneri.
Pieteikšanās līdz šī gada 22.jūlijam, uz elektronisko adresi sports@kekava.lv.

6. Spēles norise un vērtēšana
6.1. Spēle notiek 3:3 uz abiem groziem. Spēles ilgums tiks noteikts pēc pieteikto komandu
skaita (laiks tiek apstādināts spēles pēdējā 1 minūtē). Pārtraukums starp puslaikiem 1 minūte.
Spēles laikā katra komanda drīkst izmantot 1 minūtes pārtraukumu.
6.2. Turnīra izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no komandu skaita.
6.3. Kopējo komandas vietu apakšgrupā vienā kārtā noteiks pēc sekojoša principa:
6.3.1. par uzvarētu spēli - 2. punkti;
6.3.2. par zaudētu spēli - 1 punkts;
6.3.3. par neierašanos uz spēli – 0 punkti.
6.3.4. ja divām vai vairākām komandām sakrīt punktu skaits, tad augstākās vietas
ieguvēju nosaka:
6.3.4.1. uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
6.3.4.2. iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;
6.3.4.3. iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;
6.3.4.4. ja apakšgrupā rādītāji ir vienādi, tad katras komandas spēlētājam jāizpilda
viens soda metiens (komandai kopa 4 metieni) vienu vai vairākas kārtas.
Diskvalificētais spēlētājs nedrīkst izpildīt metienus – viņa vietā metienus izpilda
jebkurš cits komandas spēlētājs.
7. Tiesāšana, protesti
7.1.Sacensību galvenais tiesnesis sastāda sacensību izspēles grafiku un ir atbildīgs, lai
sacensības noritētu saskaņā ar čempionāta nolikumu.
7.2.Galvenais tiesnesis vada un norīko sacensību tiesnešus un sekretariātu.
7.3.Komanda, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo sacensību tiesnesim.
Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 5 minūšu laikā pēc spēles.
7.4.Protestā, kuru paraksta komandas iesniedzējas pārstāvis, jābūt izsmeļošai motivācijai.
7.5.Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas turnīra galvenais tiesnesis izskata lietu pēc
būtības un pieņem lēmumu 20 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas
ieinteresētās puses.
8. Uzvarētāju apbalvošana
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar sporta medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām.
Apbalvošana notiek sacensību dienā.
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