NOLIKUMS
2015. gada STRĪTBOLA čempionāts
„VISI VIENĀ MAISĀ”
1.Mērķis un uzdevumi.
Popularizēt strītbolu un iesaistīt iedzīvotājus aktīvās sporta nodarbībās.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Aizputes novada sporta centrs, sacensību galvenais
tiesnesis Gints Sedols. tel: 29884848
3. Vieta un laiks.
Sacensības notiks:
1.posms 11.jūnijs;
2.posms 2.jūlijs
3.posms 23.jūlijs;
4.posms 4.augusts
Basketbola laukumos Saules ielā 9, Aizpute. Pieteikšanās sacensību norises vietā no
17.30 – 17.50 sacensību sākums plkst. 18.00.
4. Sacensību dalībnieki.
4.1 Vīrieši un Sievietes no 15 gadu vecuma.
4.2 Dalības maksa EUR 2.- no dalībnieka;
4.3.Visi dalībnieki, kas ir pieteikušies konkrētam posmam pirms turnīra piedalās
spēlētāju izlozē, kur tiek noskaidroti, kāds būs komandu sadalījums uz konkrēto
posmu (visi kopā vīrieši un sievietes).
4.3. Visi sacensību dalībnieki spēlē vienā grupā.
Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!
5. Sacensību vērtēšana un izspēles sistēma.
5.1.Sacensības notiek pēc strītbola noteikumiem.
5.2 Sacensības tiesā dalībnieki, pēc galvenā tiesneša sastādīta kalendāra.
5.2.Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis, sacensību
dienā, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.
5.3 Spēles galvenie noteikumi pielikumā Nr.1
5.6. Katrā posmā, katrs dalībnieks krāj sev individuālu punktu skaitu. Par konkrēto
iegūto vietu posmā, tiek piemērots tāds punktu skaits.
5.7. Par turnīra uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kuram ir vismazākais punktu skaits pēc
4 posma.
5.8. Kopvērtējumā vērtē 3 labāko posmu rezultātus.
5.9. Ja kopvērtējumā pēc 4 posma, kādam no dalībniekiem būs vienāds punktu skaits,
tad uzvarētājs tiks noskaidrots duelī 1 pret 1 ar 10 soda metieniem. ( Dalībnieks, kurš
samet vairāk grozus no 10 metieniem ir uzvarētājs).
6. Apbalvošana.
Kopvērtējuma 1-3 vietu ieguvēji pēc 4.posma, tiek apbalvoti ar balvām.

Pielikums Nr.1

STRĪTBOLA NOTEIKUMI.
1. Spēle notiek pēc basketbola noteikumiem 3:3 ar nelielām noteikumu izmaiņām.
2. Trīs sekunžu zonas nav. Minūtes pārtraukumi netiek doti.
3. Spēle notiek līdz 30 punktiem vai 8 minūtes, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts
pirmais.
4. Bumba pāriet pie otras komandas pēc iemesta groza.
5. Strīdus bumba visos spēles gadījumos pāriet aizsargājošās komandas kontrolē.
6. Pēc noteikumu pārkāpuma bumbas ievadīšana spēlē notiek aiz sānu vai gala līnijas.
7. Komandai, kura aizsargājas, izcīna vai atgūst bumbu, visās spēles tā ir jāizspēlē aiz 6
metru metiena līnijas. No turienes arī spēles sākumā ievada bumbu spēlē (izņemot
gadījumus, kad bumba tiek ievadīta spēlē no gala līnijas).
8. Grozi, kas gūti spēles laikā vai izdarot soda metienus, tiek skaitīti ar 2 punktiem.
Rezultatīvs metiens, kas izdarīts aiz 6 metru atzīmes, tiek skaitīti ar 3 punktiem
9. Nesportisks sods, tehniska piezīme vai rupja spēle pret pretinieka komandu tiek traktēta
a/ tiek mesti 2 soda metieni un bumba paliek komandai, pret kuru izdarīts pārkāpums
b/ turpinot rupju spēli, komanda vai spēlētājs var tikt diskvalificēta pēc spēles tiesneša
lēmuma
c/ diskvalifikācija ir spēkā uz konkrēto un nākošo spēli
d/ ja spēlētājs izdara grūdienu vai sitienu tiesnesim, viņš tiek diskvalificēts uz visām
turpmākajām sacensībām un komandai piešķirts zaudējums
e/ atklātu sitienu vai kautiņu gadījumos ar pretinieku spēlētājiem, komanda un
spēlētājs tiek diskvalificēti.
10. Ja spēlētājam traumas rezultātā parādās asinis, viņam nekavējoties jāatstāj laukums. Spēlē
drīkst atgriezties, kad asiņošana ir apturēta. Ja šo punktu neievēro, pretinieka komanda
izpilda vienu soda metienu.
11. Visus pārkāpumus nosaka spēles tiesnesis.
a/ Ja kāds no spēlētājiem nopelna personisko piezīmi (fauls), tad tas tiek izpildīts 2
vai 3 soda metieni pēc spēles beigu signāla.
b/ Soda metienu izdara spēlētājs, pret, kuru izdarīts pārkāpums, traumas gadījumā,
jebkurš cits komandas spēlētājs.
c/ Ja sodu iemet, bumba pāriet pretinieka komandas rīcībā, ja atlec no groza, tā tiek
tam, kurš ir veiklāks . Ja tiek gūts grozs no spēles un ir noteikumu pārkāpums metiena
brīdī, tad soda metienu nemet ( izņemot gadījumu, ja sods ir nesportisks, plus divi vai
trīs soda metieni).
d/ Ja uzbrucējs pēc nesekmīga metiena izcīna bumbu, tad viņam ir tiesības uzbrukt
grozam no jauna, neizspēlējot bumbu aiz sešu metru soda līnijas.
e/ par katru personisko piezīmi tiek izpildīts 2 vai 3 soda metieni (soda metienu skaitu
nosaka tiesnesis saskaņā ar noteikumiem) .
12. Acīmredzama spēles vilcināšana tiek sodīta ar 2 soda metieniem pēc spēles tiesneša
lēmuma, kurus izpilda arī pēc spēles beigu signāla. Spēles pēdējās minūtēs, sekundēs
bumbas tīša izmešana no laukuma robežām tika uzskatīta kā spēles vilcināšana.
13. Neizšķirta rezultāta gadījumā uzvar komanda, kura spēli sākusi aizsargājoties.
14. Par uzvaru komanda saņem 1 punktu, ar zaudējumu 0.

