
 
 

                                                                 APSTIPRINU : 

Preiļu novada BJSS direktors E.Vaivods. 

 
 

 

Preiļu novada 2019.gada basketbola čempionāta 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi . 
 Popularizēt basketbolu novadā. 

 Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam. 

 Nodrošināt novada skolu jaunatnes brīvā laika lietderīgu pavadīšanu. 

 

2. Laiks un vieta . 
 Novada čempionāts vīriešu komandām notiek Preiļu 1. pamatskolas sporta zālē 

šī gada 6.,7.un 13.aprīlī;. Spēļu sākums 10.00. 

  

3. Vadība . 
 Preiļu novada basketbola čempionātu organizē Preiļu novada BJSS (sporta 

pasākumu organizators Leonīds Valdonis tālr.:29556446), galvenais tiesnesis – 

Jānis Pokšāns (tālr. 29875802), galvenais sekretārs Rihards Spīķis (26574473). 

 

4. Dalībnieki . 
 Preiļu novada basketbola čempionātā var piedalīties Preiļu novada uzņēmumu, 

iestāžu, firmu, skolu komandas, kā arī jebkurš Preiļu novadā deklarētais 

iedzīvotājs, kurš ievēro šī nolikuma prasības. Pēc uzaicinājuma turnīrā piedalās 

Aglonas un Riebiņu novada komandas. Komandas ( 10 cilvēki ) savu dalību 

čempionātā apstiprina līdz 30.martam paziņojot par to uz kādu no iepriekš 

minētajiem telefoniem.  

 Dalības maksa no komandas 30,- Eur, kas iemaksājama pirms sacensību 

sākuma. (no dalības maksas atbrīvotas Preiļu novada skolu komandas). 

 

5. Reglaments . 
 Vīriešu komandas tiekas katra ar katru viena riņķa turnīrā divās apakšgrupās 

6., 7.aprīlī. Vietu sadalījums tiek noskaidrots pēc izcīnīto punktu summas visās 

spēlēs. Komanda uzvarētāja tiek noskaidrota „play off” turnīrā 13.aprīlī, kur 

apakšgrupas 1.vieta tiekas ar otrās apakšgrupas 4.vietu, bet 2.vieta ar 3.vietas 

ieguvēju. Ja divām vai vairākām komandām priekšsacīkšu ir vienāds punktu 

skaits, vietu kārtību nosaka sekojoši: 

1. Uzvaru skaits savstarpējās spēlēs. 

2. Iegūto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs.  

3. Iegūto un zaudēto punktu starpība visās spēlēs. 

Spēles laiks 4x 7 min.  

Turnīra noslēgumā notiek soda metienu, trīspunktu metienu un metienu no 

centra konkurss, kur katrā konkursā no komandas piedalās divi spēlētāji. 

Spēlētājs drīkst piedalīties vienā no konkursiem. 

Par izmaiņām turnīra reglamentā komandas pārstāvji tiks informēti iepriekš. 

 

6. Apbalvošana . 
 Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu, spēlētāji ( 10 cilvēki ) tiek 

apbalvoti ar zelta medaļām. 

  2.-3. vietu  komandu spēlētāji (10 cilvēki) tiek apbalvoti attiecīgi ar sudraba un 

bronzas medaļām.  



 Ar speciālbalvām tiek apbalvoti čempionāta katras komandas labākais 

spēlētājs, uzvarētāji soda, trīs punktu un metiena no centra konkursā. 

 

 

 

 

8.Speciālie noteikumi . 
 Spēlētāji paši atbild  par savu veselības stāvokli.  

 Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru. 

 Spēļu tiesāšanu veic nozīmēti tiesneši pēc iepriekš apstiprināta spēļu grafika 

 Piesakoties turnīram , spēlētāji piekrīt, ka fotogrāfijas tiks izmantotas masu 

saziņas līdzekļos. 

 

 

 

                           Galvenais tiesnesis :                                              J.Pokšāns 

  

                           Galvenais sekretārs:                                              R.Spīķis 


