12. Lielā labdarības robežtirgus
atklātais strītbola turnīrs
2014. gada 10. maijs

NOLIKUMS

1. ORGANIZATORI UN VADĪBA
12. Lielā labdarības robežtirgus strītbola turnīru organizē Valkas pilsētas dome sadarbībā
ar Valgas pašvaldību. Sacensību galvenais tiesnesis Māris Koops.
2. NORISES LAIKS UN VIETA
Strītbola turnīrs notiek 2014. gada 10. maijā uz Latvijas – Igaunijas robežas, dvīņu pilsētās
Valkā un Valgā. Turnīra sākums plkst. 10:00.
3. MĒRĶIS
•
•

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sekmēt strītbola attīstību un popularitāti
Valkas novadā un Valgas apriņķī;
Paaugstināt spēlētāju meistarību, nostiprināt veselību.

4. DALĪBNIEKI
•
•
•
•
•
•

Turnīrā atļauts piedalīties un veidot jaukta tipa komandas. Dzimumu sastāvs
komandā nav noteikts;
Komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 4 dalībnieki;
Dalībnieki strītbola turnīra laikā komandas mainīt nedrīkst;
Komanda spēlē vienādas krāsas sporta tērpos;
Komandā iekļaujami dalībnieki, kuri dzimuši ne agrāk kā 1998.gadā;
Strītbola turnīrā atļauts piedalīties komandām, kuras ir pieteikušās 12. Lielā
labdarības robežtirgus strītbola turnīram līdz 9.maijam plkst. 18:00.

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
• 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.
• Tiesnesis spēles gaitā neiejaucas, izņemot konfliktsituācijās, kurās viņam pieder
noteicošais vārds.
• Izspēles sistēma un spēles ilgums tiks noteikts turnīra dienā (Atkarīgs no komandu
skaita)
• Neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kura, spēli sākot, bijusi aizsardzībā.
• Spēle sākās no laukuma vidus atzīmes.
• 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.
• Ja bumbu iegūst komanda, kas atrodas aizsardzībā, tā jāizspēlē laukā no soda
laukuma.
• Par katru iemesto grozu komanda saņem 1 punktu, izņemot gadījumu, ja metiens
tiek izpildīts no 6,25 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.
• Sacensības notiks – vīriešu, sieviešu un jauktām komandām atsevišķi. Izspēles
sistēma un spēles laiks atkarīgs no pieteikto komandu skaita un tiks paziņota
10.maijā plkst. 9:30 komandu pārstāvju sanāksmē.
• Par izcīnītu uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1.punktu, par
neierašanos uz spēli 0 punktus.
Galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši
pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem.
6. PIETEIKUMI
Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 9.maijam plkst. 18:00. mob.tel. +37129424580, epasts maris.koops@valka.lv (Latvijas komandām). Rakstiskais pieteikums jāiesniedz turnīra
galvenajam tiesnesim līdz 10.maija plkst. 9:00
Šī nolikumā pielikumā ir pieteikumu paraugs. Komandas pieteikumā ir nepieciešami
spēlētāju paraksti, kas apliecina, ka spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli
7.DALĪBAS MAKSA
EUR 3.- no katras komandas, ziedojums 12.Lielā labdarības robežtirgus fondam.

7. 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.
8. TIESNEŠI
Spēles tiesā brīvās komandas. Komandas pieteikumā obligāti ir norādāms komandas
izvirzītais tiesnesis.
9. APBALVOŠANA
Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar balvām (kausiem un
spēlētāji ar medaļām).

Sīkāka informācija: Māris Koops +371 29424580

Valkas novada domes sporta speciālists:

Māris Koops
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PIETEIKUMA ANKETA

Komandas nosaukums:
Uzvārds

Vārds

Kontaktinfo (telefona Nr. vai e-pasts)

Komandas izvirzītais
tiesnesis:
Komandas krāsa (vēlams komandai būt vienas krāsas
krekliem):

(!!!) Aizpildot šo pieteikumu 12. Lielā robežtirgus atklātajam strītbola turnīram, par veselības
stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks.

Māris Koops
Ivars Noviks

