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STRĪTBOLA 

NOLIKUMS 
 

1. ORGANIZATORI UN VADĪBA 

1.1. Sacensības organizē Rudbāržu pagasta sporta organizatore Inese Ozoliņa. 

 

2. NORISES LAIKS UN VIETA 

2.1. Strītbola turnīrs notiek 2018. gada 14. aprīlī Rudbāržu pagasta sporta zālē. Reģistrēšanās 

no plkst. 09:00 – 09:30. 

3. MĒRĶIS 

3.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sekmēt strītbola attīstību un popularitāti Skrundas 

novadā. 

3.2. Paaugstināt spēlētāju meistarību, nostiprināt veselību. 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Sacensībās piedalās komandas sekojošās vecumu grupās: 

1.grupa – jaunieši līdz 16 gadu vecumam; 

2.grupa – jaunieši no 17 gadu vecuma un vīrieši; 

4.2. Spēlētājs drīkst startēt tikai tajā vecuma grupā, kurā viņš ir pieteikts. 

4.3. Komanda startē vienādas krāsas kreklos. 

4.4. Par veselības stāvokli atbild  pats dalībnieks, to apliecienot ar savu parakstu pieteikumā.  

5. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI 

5.1. Spēles notiek nevis uz laiku, bet gan līdz brīdim, kad viena no komandām gūst 11 

punktus (tālmetiens - 2 punkti, pārējie metieni - 1 punkts). Lai mačs tiktu pabeigts, vienas 

komandas pārsvaram jābūt vismaz divi punkti. 

5.2. Ja apakšgrupu turnīra noslēgumā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu 

skaits, tad vispirms tiek ņemti vērā savstarpējo maču iznākumi. Ja uzvaru un zaudējumu 

skaits ir vienāds, tad tiek ņemta vērā gūto un zaudēto punktu starpība šo komandu 

savstarpējās spēlēs. Ja arī tad rādītāji ir vienādi, tad kopējais apakšgrupā gūto un zaudēto 

punktu starpība. 

5.3. Uz laukuma spēlē 6 dalībnieki, trīs no katras komandas (katrā komandā var būt pieteikti 4 

spēlētāji).  

5.4. 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 galvenais tiesnesis. 

5.5. Galvenais tiesnesis spēles gaitā neiejaucas, izņemot konfliktsituācijās, kurās viņam pieder 

noteicošais vārds. 

5.6. Jebkurš atklāts un tīšs sitiens sāncensim automātiski tiek sodīts ar diskvalifikāciju. (Par 

īpašu rupjību galvenais tiesnesis spēlētāju var diskvalificēt uz visu turnīru). 

5.7. Izspēles sistēma un spēles ilgums tiks noteikts turnīra dienā (Atkarīgs no komandu 

skaita). 

5.8. Spēle sākās no laukuma trīspunktu metienu līnijas (uzbrukuma līnija). 

5.9. Trīs sekunžu zonas nav. 

5.10. Minūšu pārtraukumi netiek doti. 
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5.11. Spēlētāju maiņa notiek spēles gaitā. 

5.12. Pēc iemesta groza bumba pāriet otras komandas rīcībā. 

5.13. Strīdus bumba visos spēles gadījumos tiek atdota komandai, kura atrodas aizsardzībā. 

5.14. Pēc noteikumu pārkāpuma metienā tiek izpildīts 1 (viens) vai 2 (divi) soda metieni. 

5.15. Ja bumbu iegūst komanda, kas atrodas aizsardzībā, tā jāizspēlē laukā aiz trīspunktu 

līnijas. 

5.16. 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. 

5.17. 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 trīspunktu metienu līnijas. 

5.18. Izspēles sistēma un spēles laiks atkarīgs no pieteikto komandu skaita un tiks paziņots 

komandu pārstāvju sanāksmē.  

5.19. Par izcīnītu uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par 

neierašanos uz spēli 0 punktus. 

6. PIETEIKUMI 

6.1. Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 13. aprīlim. 

6.2. Komandas pieteikumā ir nepieciešami spēlētāju paraksti, kas apliecina, ka spēlētāji paši 

atbild par savu veselības stāvokli. 

7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

7.1. 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. APBALVOŠANA 

8.1. Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem. 

Apbalvošana uzreiz pēc turnīra noslēguma. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā. 

9.2. Piedaloties sacensībās, pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un 

atcerieties, ka sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselību un rīcību. 

Organizatori neuzņemas atbildību par personai nodarītajiem materiālajiem un fiziskajiem 

zaudējumiem un traumām. 

9.3. Nolikums ir jāpārzina katram dalībniekam un tā nezināšana neatbrīvo no tajā atrunāto 

noteikumu izpildes. 

 


