Apstiprinu:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
Valkas pilsētas 2014. gada strītbola turnīrs „Asfalta laukuma čempions”
NOLIKUMS
1. Organizatori un vadība
Turnīru organizē Valkas novada dome sadarbojoties ar Valkas Jauniešu domi.
Sacensību galvenais tiesnesis Māris Koops.
2. Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt ielu basketbolu Valkas pilsētas un Valkas novada iedzīvotāju vidū.
2. Organizēt veselīgu laika pavadīšanu Valkas pilsētas bērniem un jauniešiem.
3. Uz godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principiem noteikt uzvarētāju katrā no
spēlēm un turnīrā kopumā.
4. Ar ielu basketbola spēļu palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem veicināt
aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, no alkohola un tabakas brīvu izklaidi.
3. Norises laiks un vieta
Strītbola turnīrs notiek pie Valkas pamatskolas un tas norisināsies 4 posmos:
1. posms - 24. jūlijā;
2. posms - 31. jūlijā;
3. posms - 7. augustā;
4. posms - 14. augustā.
Sacensību sākums plkst. 18:00
4. Dalībnieki
•

•
•
•

•

Jebkurš Valkas novada iedzīvotājs, kurš ir gatavs pieņemt „Asfalta laukuma
čempions” spēles principus. Dalībnieku skaits 3 cilvēki + rezerves spēlētājs.
Kopā čempionāta laikā komandā var startēt 5 cilvēki;
Turnīrā atļauts piedalīties un veidot jaukta tipa komandas, dzimumu sastāvs
komandā nav noteikts;
Komanda spēlē vienādas krāsas sporta tērpos;
Spēlētājs posma ietvaros nedrīkst mainīt komandu. Ja spēlētājs nākošajā posmā
startē citas komandas sastāvā, tad attiecīgajā posmā šī komanda neiegūst
kopvērtējuma punktus;
Spēlētāji tiek iedalīti trīs grupās: līdz 14 gadu vecumam, līdz 16 gadu vecumam
zēni un meitenes un no 17 gadiem un vecāki jaunieši, jaunietes un pieaugušie.

5. Dalības maksa
Dalības maksa vienai komandai uz vienu posmu - 3 EUR
Dalības maksa jāsamaksā sacensību dienā, reģistrējoties.
6. Pieteikumi
Komandas piesakās turnīra dienā, sākot no plkst. 17:45 – 18:00 (pieteikumā jānorāda
komandas sastāvs, kā arī dzimšanas gadi un komandas nosaukums) vai iepriekš
elektroniski – sports@valka.lv (turnīra dienā līdz plkst. 15:00).
7. Sacensību kārtība, izspēles sistēma un sacensību noteikumi
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Uz laukuma spēlē 6 dalībnieki, trīs no katras komandas (katrā komandā var būt
pieteikti 4 spēlētāji).
Spēles tiesnesis pirms spēles izlozē komandu, kura sāks spēli.
Izspēles sistēma un spēles ilgums tiks noteikts turnīra dienā (atkarīgs no
komandu skaita)
Trīs sekunžu zonas nav.
Minūšu pārtraukumi netiek doti.
Spēlētāju maiņa notiek spēles gaitā.
Pēc iemesta groza bumba pāriet otras komandas rīcībā.
Strīdus bumba visos spēles gadījumos tiek atdota komandai, kura atrodas
aizsardzībā.
Pēc noteikumu pārkāpuma bumba spēlē tiek ievadīta no galalīnijas vai sāna
līnijas.
Netiek izmantoti tiesnešu pakalpojumi, jo maču tiesāšanu veic paši spēlētāji.
Katrā konkrētā spēles epizodē iesaistītais basketbolists ir tiesīgs apstādināt spēli
ar vārdu “Sods”. Ja rodas domstarpības, tad strīdu izšķir neitrālās komandas
pārstāvis.
Par katru iemesto grozu komanda saņem 1 punktu, izņemot gadījumu, ja
metiens tiek izpildīts no 6,75 metru atzīmes - tad komandai tiek piešķirti 2 punkti.
Pēc visiem pēdējiem soda metieniem notiek cīņa par bumbu. Uzbrūkošā
komanda drīkst atlecošo bumbu mest grozā, bet komandai, kas atrodas
aizsardzībā, tā vispirms jāizspēlē ārpus soda laukuma.
Ar nolūku izdarītie pārkāpumi tiek sodīti ar 2 soda metieniem, bet, ja izpelnās
personīgo piezīmi, tad pretinieku komanda izpilda vienu soda metienu.
Visus pārkāpumus nosaka paši spēlētāji - komanda, kas attiecīgajā brīdī ir
uzbrucēja lomā. Bet, ja pārkāpums tiek novērtēts nepareizi, iejaucas tiesnesis un
uzbrūkošā komanda saņem sodu - komanda, kas atrodas aizsardzībā, izpilda 1
soda metienu.
Par izcīnītu uzvaru komanda saņem 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.
Galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu,
atbilstoši pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem.

8. Medicīniskais nodrošinājums
Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams
novērst sacensību vietā tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības
stāvokli atbild pats spēlētājs.
9. Tiesneši
Spēles tiesā brīvās komandas. Komandas pieteikumā obligāti ir norādāms komandas
izvirzītais tiesnesis.
10. Uzvarētāju apbalvošana
Katra posma 3 labākās komandas katrā grupā saņems balvas
Kopvērtējumā tiek ieskaitīti trīs posmu rezultāti. Kopvērtējumā tiks apbalvotas 3 labākās
komandas 1. – 3. vieta
Sīkāka informācija:
Kristīne Karole +371 25771165
Māris Koops +371 29424580

