Valkas novada atklātā basketbola turnīra

NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. noskaidrot Valkas novada atklātā basketbola turnīra
labākās komandas;
1.2. popularizēt un attīstīt basketbolu Valkas novadā;
1.3. veicināt aktīvu atpūtu un veselīgu dzīvesveidu novadā.
2. Vieta un laiks:
2.1. sacensības notiek 2019. gada 14. septembrī, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta hallē;
2.2. sacensību sākums plkst. 10.00;
2.3. spēļu grafiks tiks sastādīts pēc pieteikumu
saņemšanas 2019. gada 13. septembrī.
3. Vadība:
3.1. sacensības organizē Valkas novada dome un Biedrība
”Atbalsts Valkai”. Galvenais tiesnesis Ingars Veide.
4. Sacensību kārtība:
4.1. sacensības notiek pēc FIBA oficiālajiem noteikumiem
ar iespējamām spēles laika izmaiņām pielāgojoties pieteikto
komandu skaitam un samērīgam sacensību ilgumam
(provizoriski 2x10min.);
4.2. sacensību sistēma un spēles laiks tiek noteikts pēc
pieteikušo komandu skaita;
4.3. Valkas novada dome nodrošina laukuma tiesnešus,
sekretariātu un medicīnas darbinieku.
5. Vērtēšana:
5.1. par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu
1 punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus;
5.2. ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu
skaits, vietas attiecīgi nosaka:
5.2.1. pēc savstarpējo spēļu rezultāta,
5.2.2. pēc iegūto un zaudēto grozu starpības savstarpējās
spēlēs,
5.2.3. pēc iegūto un zaudēto grozu starpības visās spēlēs.
5.3. ja spēles pamatlaikā komandas nospēlējušas
neizšķirti, tad seko 5 minūšu papildlaiks, ja arī tad neizdodas

noskaidrot uzvarētāju, spēlē vēl 5 minūtes līdz uzvarētāju
noskaidrošanai.
6. Dalībnieki:
6.1. sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kas sasnieguši
14 gadu vecumu;
6.2. katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli;
6.3. komandas tiek veidotas, apvienojoties sportistiem pēc
darbavietu, ģeogrāfiskā stāvokļa, interešu grupu, izlases vai
tamlīdzīga principa, bez ierobežojuma;
6.4. komandai sacensībās atļauts piedalīties tikai vienādas
krāsas sporta kreklos ar numuriem;
6.5. komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus;
6.6. viens spēlētājs turnīra laikā drīkst spēlēt tikai vienā
komandā.
7. Pieteikumi:
7.1. komanda jāpiesaka līdz 2019.gada 12.septembrim,
aizpildot komandas elektronisko pieteikumu brīvā formā, norādot
komandas nosaukumu, dalībniekus – vārds, uzvārds,
dzimšanas gads;
7.2. pilni rakstiskie pieteikumi, ar dalībnieku parakstiem,
jāiesniedz līdz pirmās spēles sākumam, pretējā gadījumā
komanda netiek pielaista sacensībām;
7.3. spēļu grafiks tiks publicēts Valkas novada domes
mājas lapā, sadaļā sports/nolikumi, rezultāti un izsūtīti komandu
pārstāvjiem uz norādītajām e-pasta adresēm pieteikumos.
8. Sodi:
8.1. par neierašanos uz spēli bez brīdinājuma komandu
diskvalificē no turnīra;
8.2. par nepieteiktu spēlētāju iesaistīšanu spēlē,
attiecīgajai komandai piešķir zaudējumu 0:20;
8.3. par atklātu rupjību pret pretinieku komandas spēlētāju
vai tiesnesi, vainīgo spēlētāju diskvalificē no turnīra;
8.4. visus šeit neatrunātos sodus izskata sacensību
Galvenais tiesnesis, kurš vadās pēc FIBA noteikumiem un viņa
lēmums ir galīgs.
9. Finansēšana:
9.1. Dalības maksa EUR 30,- no komandas, Valkas
novada komandas piedalās bez maksas pārstāvot konkrētu

pagastu un pieteikumu saskaņojot ar pagasta sporta speciālistu,
komandas, kas sastāv tikai no jauniešiem dzimušiem līdz
2000.gadam, piedalās bez maksas
9.2. dalības maksa jāiemaksā organizatoru kontā vai
skaidrā naudā (līdz komandas pirmajai spēlei) sacensību vietā;
9.3. maksājuma rekvizīti - saņēmējs: „Atbalsts Valkai
Biedrība”, Semināra ielā 29, Valka, LV4701, Reģ.Nr.
40008063697, norēķinu konts LV90 UNLA0050001012299,
AS‘’SEB Banka‘’, maksājuma mērķī norādot – Dalības maksa
Valkas novada basketbola čempionāta, komandas nosaukums.
10. Apbalvošana:
10.1. pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem;
10.2. pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām;
10.3. iespējamas “pārsteiguma” balvas.
Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu
sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā
var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas
pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša
informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos.
Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Valkas novada
dome, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701, veic personas datu apstrādi sabiedrības
informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt
pārzinim dzēst savus datus.

