
 

 

Ielu basketbola sacensību 3 x 3 

 “OGRES RAGS” 

NOLIKUMS  
 

Mērķis un uzdevumi. 

1. Ogres novada ielu basketbols ir sportiska rakstura izklaide aktīviem cilvēkiem, kas vēlas pozitīvi pavadīt 
savu brīvo laiku spēlējot basketbolu un baudot dažādas sporta izklaides ģimenes vai draugu lokā. 

2. Ogres novada ielu basketbola sacensības popularizē ielu basketbolu kā pozitīvas emocijas, lielisku spēli 
aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu, ar pārliecību, ka ielu basketbols ir vis iecienītākā tautas masu sporta 
spēle, kura viegli pieejama plašai auditorijai. 

3. Ogres novada ielu basketbola sacensību mērķis ir veicināt basketbola attīstību un popularitāti Ogres 
novadā, padarot to pieejamu dažāda vecuma un meistarības spēlētājiem. 
 

Sacensību  laiks un vieta. 

Laiks: 2019.gada 16.jūnijā un 24.augustā 
Spēļu sākums : plkst. 12.00 
Vieta: Ogres pilsēta, Krasta laukumā. 

Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, biedrību 
“RAGS BB” un Ogres Basketbola skola sadarbībā ar basketbola entuziastiem.  

Sacensību atbildīgā persona– Aleksejs Solovjovs (22049865). 

Par turnīra komandu sastāvu pieteikumiem atbild turnīra galvenais tiesnesis. 

Par turnīra norisi, soda sankcijām, lēmumu pieņemšanu atbild turnīra galvenais tiesnesis. 

Sacensību dalībnieki 

1. Grupas: 
Vīrieši: 

“Z” grupa – 2006.g.dz. līdz 2007.g.dz. 

“J” grupa – 2003.g.dz. līdz 2005.g.dz. 

“V” grupa – 2002.g.dz. un vecāki 

 Sievietes: visi vecumi kopā 

          Mazā grupa:  - 2008.g.dz. un jaunāki 

 

2. Dalībnieku maksimālais skaits vienā komandas pieteikumā ir četri spēlētāji. 
3. Spēlētājs nedrīkst spēlēt jaunākās grupās, ņemot vērā dzimšanas gadu. 
4. Sacensības ir atklātas un tajās piedalās visi, kas iepazinušies ar nolikumu un tā nosacījumiem. 

 

 



 

 

 

Pieteikumi. 

1. Komandu reģistrācija notiek 16.jūnijā un 24.augustā plkst. 11.00 – 12.00  pie turnīra sekretariātā. 

2. Sacensību dalībnieki paši atbild par savas veselības atbilstību izvēlētajai slodzi  ( pieteikuma oriģinālā 

apstiprinot ar savu parakstu un to iesniedzot sacensību dienā), kā arī tiek nodrošināti ar pirmo 

medicīnisko palīdzību. 

 
Sacensību norise.  

1. Sacensības notiek pēc FIBA un STREETBALL noteikumiem ar nelielām izmaiņām.  

2. Jaunākajā grupā spēles tiesās tiesneši, pārējās grupās spēlētāji paši. 

3. Spēle norit līdz kādas no komandām ir guvusi 11 punktus (tālmetiens - 2 punkti, pārējie metieni – 

1punkts).  Lai spēle tiktu pabeigta, vienas komandas pārsvaram jābūt vismaz divi punkti. Spēle nevar 

beigties ar rezultātu 11:10 

4. Organizators patur tiesības nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ samazināt spēles ilgumu. 

 
 

Sacensību kārtība. 

 Spēļu kārtība tiks nolemta pasākuma dienā, atkarībā no pieteikto komandu skaita un laika apstākļiem.  

 

Dalības maksa. 

“V” grupa – 2002.g.dz. un vecāki – 12.00 EUR (no komandas) 

“Z” grupa – 2006.g.dz. līdz 2007.g.dz. –  8.00 EUR (no komandas) 

“J” grupa – 2003.g.dz. līdz 2005.g.dz. – 8.00 EUR (no komandas) 

Sievietes: visi vecumi kopā – 8.00 EUR (no komandas) 

Mazā grupa:  - 2008.g.dz. un jaunāki– 8.00 EUR (no komandas) 

 

 

 

 



 

 

 

Vērtēšana. 

Kopējo komandas vietu apakšgrupā noteiks pēc sekojoša principa: 

 Par uzvarētu spēli – 2 punkti 

 Par zaudētu spēli – 1 punkts 

 Par neierašanos uz spēli – 0 punkti 

 Ja divām vai vairākām komandām sakrīt punktu skaits, tad augstāko vietu nosaka: 
o uzvaru skaits savstarpējās spēlēs 
o iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs 
o iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs 
o ja apakšgrupā rādītāji ir vienādi, tad katras komandas vienam spēlētājam jāizpilda pa trim 

soda metieniem vienu vai vairākas kārtas. 
 
 

Apbalvošana. 

 1.– 3.vietu ieguvēju komandu dalībnieki katrā vecuma grupā saņem pārsteiguma balvas! 

 

Dažādi.   

 Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji 

vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem Ogres novada sporta centra 

atbildīgās personas.  Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, spēles 

norisē, laikā,vietā, telpā, vecuma grupās. 

 Nolikums būs pieejams Ogres pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv , Ogres novada sporta 

centra mājas lapā www.ogressportacentrs.lv, biedrības “RAGS-BB” mājas lapā 

https://www.facebook.com/OGRESRAGS/, kā arī turnīra norises vietā. 

 

 

Lai nodrošinātu informāciju par sacensību norisi, rezultātiem un popularizētu Ogres pilsētas sporta darbību, 

sacensību dalībnieki var tikt fotogrāfēti un filmēti. Jebkura informācija un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu.Sacensību pieteikums apliecina, ka dalībnieki neiebilst sacensību 

organizatoru uzņemto fotogrāfijuun video izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. 
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