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Mārupes Sporta centra "3x3 Basketbols turnīrs"  

Mārupes novada iedzīvotājiem 
 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi. 

-strītbola popularizācija; 

-basketbolistu meistarības pilnveidošana; 

-kontaktu veidošana starp sacensību dalībniekiem; 

-aktīvas sporta dzīves popularizēšana Mārupes novadā. 

 

2. Turnīra norises laiks un vieta. 

Latvija, Mārupes novads, Mārupes sporta komplekss, Kantora iela 97.  

13.oktobris, 2018.g.  plkst.10.00 

 

3. Dalībnieki. 

Sacensības piedalās Mārupes novada iedzīvotāji. Nedrīkst pieteikt spēlētājus, kas nav 

sasnieguši 18 gadu vecumu un spēlētājus, kas  piedalās Latvijas Basketbola Savienības 

organizētajos LBL1 un LBL2 turnīros. 

 

4. Sacensību norises kārtība. 

4.1. Maksimālais  komandu skaits turnīrā: 16(sešpadsmit) komandas. Komandas tiek 

sadalītas grupās atkarībā no komandu skaita, kas izspēlē apļa turnīru. Tālākā izspēļu 

kārtība tiek noteikta atkarībā no komandu skaita. 

Sacensības netiek organizētas, ja piesakās mazāk par 3 komandām (minimālais 

komandu skaits ir 4 (četras) komandas.  

4.2.  Spēles notiek pēc esošajiem FIBA strītbola noteikumiem.. Ar tiem var iepazīties 

saitē: http://basket.lv/documents/4f92f-3x3_basketbola_fibanoteikumi_2016.pdf. 

  

5. Pieteikumi. 

Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 10. oktobrim plkst. 12:00, elektroniski 

uz e-pastu matiss.varna@gmail.com  

                                                         

 6. Organizators 

 

6.1 Uzņemas atbildību par pasākuma sportiskās daļas Nolikuma izstrādāšanu un 

sacensību organizāciju. 

6.2 Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu sacensību 

norises vietā. 

http://basket.lv/documents/4f92f-3x3_basketbola_fibanoteikumi_2016.pdf
mailto:matiss.varna@gmail.com


6.3 Nodrošina  kvalificētu tiesnešu darbību. 

6.4 Veic visas pārējās darbības, saistītas ar sacensību realizācijas procesu. 

 

7. Finansiālie noteikumi 

 

7.1 Visus izdevumus, kuri saistīti ar basketbola 3:3 turnīra  „Mārupes Kauss ‘2018” 

organizēšanu, sedz turnīra organizatori. Komandu nokļūšanu uz un no sacensībām, 

ēdināšānas izdevumus sedz komandējošā organizācija. 

 

8. Tiesāšana, protesti 

 

8.1 Sacensību galvenais tiesnesis sastāda sacensību izspēles grafiku un ir atbildīgs, lai 

sacensības noritētu saskaņā ar turnīra nolikumu. 

8.2 Galvenais tiesnesis vada un norīko sacensību tiesnešus un sekretariātu. 

8.3 Spēļu rezultāti tiek pierakstīti uz oficiālajiem turnīra protokoliem. Pierakstu veic 

sacensību tiesneši, sekretāri. 

8.4 Galvenais tiesnesis veic rezultātu apkopošanu un sacensību grafika veidošanu. 

8.5. Visus strīdus un nesaskaņas starp spēļu dalībniekiem risina spēles tiesnesis. Ja 

vienošanos nav iespējams panākt, tiek pieaicināts Galvenais Tiesnesis. Galvenā Tiesneša 

lēmums ir galīgs un visiem turnīra dalībniekiem obligāts. 

8.6. Komanda, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo sacensību 

tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 5 minūšu laikā pēc spēles. 

8.7. Protestā, kuru paraksta komandas iesniedzējas pārstāvis, jābūt izsmeļošai 

motivācijai. 

8.8. Komandai, iesniedzot protestu, jāiemaksā organizatoriem 30,00 EUR. Ja protestu 

apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam; 

8.9. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas turnīra galvenais tiesnesis izskata lietu pēc 

būtības un pieņem lēmumu 30 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas 

ieinteresētās puses.  

 

9. Apbalvošana 

 

Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar Kausu un spēlētāji ar medaļām.  

 

Pasākuma laikā tiks veikta fotogrāfēšana un video filmēšana. 

 

 

 

Mārupes Sporta centra "3x3 Basketbola turnīrs" Mārupes novada iedzīvotājiem 

Sacensību galvenais tiesnesis Matīss Vārna 

  



Komandas pieteikuma anketa  
 

Mārupes Sporta centra "Strītbola turnīrs"  

Mārupes novada iedzīvotājiem 

 

Komandas nosaukums  

Nr.p.k. Vārds uzvārds Dzimšanas gads 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
Anketa jānosūta: 
e-pasts: matiss.varna@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


