
2009.gada Ogres novada  
ielu basketbola  

sacensību nolikums. 
 
 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. 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. 

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

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

1.4. Ogres novada ielu basketbols ir atklātas sacensības, kurās 
var piedalīties ikviens iedzīvotājs. 2009. gada Ogre novada ielu 
basketbola sacensību uzvarētāju komandas tiks noskaidrotas 
četrās vecuma grupās. 

 
2. Organizatori 

2.1. Sacensības organizē Ogres novada dome, Ogres Basketbola 
skola sadarbībā ar basketbola entuziastiem. Sacensību galvenais 
tiesnesis Jānis Laganovskis 

 
3. VIETA UN LAIKS 

3.1. Sacensības notiks trijos posmos 
1.posms 4.augustā – Ogres stadionā 
2.posms 18.augustā – Ogres stadionā 
3.posms (fināls) 30.augustā – T/C Dauga 
 

     3.2. Sacensību sākums „O” un „G” grupām 1.un 2. posmā 
plkst.17.00, „R” un „E” grupām plkst.19.00. 3.posma sākums visām 
grupām plkst.10.00. 
 
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

4.1. Grupas: 
„O” grupa – 1997.g.dz. un jaunāki 
„G” grupa – 1996.g.dz. līdz 1994.g.dz. 
„R” grupa – 1993.g.dz. līdz 1991.g.dz. 
„E” grupa – 1990.g.dz. un vecāki 

4.2. Dalībnieku maksimālais skaits vienā komandas pieteikumā ir 
pieci spēlētāji. Vienā posmā drīkst piedalīties ne vairāk par četriem 
pieteiktajiem spēlētājiem. Nākamajā posmā sastāvs var tikt 
mainīts. 

4.3. Spēlētājs nedrīkst spēlēt jaunākās grupās, ņemot vērā 
dzimšanas gadu. 

 

 



5. PIETEIKŠANĀS 
5.1. Pieteikšanās uz posmu sākas nedēļu pirms konkrēta posma, 

kā arī iepriekšējā posma laikā un beidzas dienu pirms konkrētā 
posma plkst. 17:00. 

5.2. Pieteikumu (komandas nosaukums un sastāvs) iesniegšana –
notiek Ogres Basketbola skolā, Mālkalnes pr. 32, Ogrē vai sūtot 
pieteikumus elektroniski uz e-pastu ielubasketbols@gmail.com 

5.3. Pieteikumus pa telefonu nepieņem. 
 
6. PIETEIKUMI 

6.1. Sacensības ir atklātas un tajās piedalās visi, kas vien vēlas; 
6.2. Visām finanšu formalitātēm ir jābūt nokārtotām līdz: 

1.posmā – līdz 3.augusta plkst. 17:00 
2.posmā – līdz 17.augusta plkst. 17:00 
3.posmā – līdz 28.augusta plkst. 10:00 

6.3. Ja komanda nav samaksājusi dalības maksu noteiktajā laikā, 
tad komandas piedalīšanās sacensībās nav iespējama. 

6.4. Izņēmuma gadījumā ir iespējams vienoties ar sacensību 
galveno tiesnesi par apmaksas veikšanu sacensību norises vietā 
līdz sacensību sākumam. 

 
7. DALĪBAS MAKSA 

7.1. Katrai komandai uz katru posmu tiek noteikta sekojoša 
dalības maksa: 

„O” grupa – 4Ls no komandas 
„G” grupa – 4Ls no komandas 
„R” grupa – 7Ls no komandas 
„E” grupa – 7Ls no komandas 

7.2. Ja komanda neierodas uz sacensībām, dalības nauda netiek 
atmaksāta un nepāriet uz nākamajiem posmiem. 

7.3. Organizatori garantē katrai komandai kā minimums trīs 
spēles (pretinieku komandas ierašanos organizatori nevar 
garantēt). Pārējais paliek pašu meistarības rokās. 

7.4. Samaksa skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 
Biedrība „Ogres basketbola klubs” 

Mālkalnes pr.32, Ogre, LV-5001 
reģ. Nr. 40008025017 

Ge Money Bank, kods BATRLV2X 
Konts LV40 BATR 0051 J016 4920 0 

 
8. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

8.1. Spēles tiesās tiesneši. 
8.2. Komandas tiek ielozētas apakšgrupās, kur katra komanda 

izspēlē katra ar katru, ja kādā grupā ir mazs pieteikto komandu 
skaits, tad sacensību organizatoriem ir tiesības grupas apvienot. Ja 
grupā ir 3-5 komandas tad spēlē katrs ar katru, bet ja vairāk, tad 
ielozē apakšgrupās. 

8.3. Spēle notiek pēc ielu basketbola noteikumiem ar nelielām 
izmaiņām. 

8.4. Trīs sekunžu zonas nav. Minūtes pārtraukumi netiek piešķirti. 
8.5. Iesildīšanās laiks ir 3 minūtes. 

 

mailto:ielubasketbols@gmail.com


8.6. 30 sek. Pirms spēles sākuma, komandām jābūt veiktai 
izlozei. Ja komanda nav ieradusies uz laukuma un veikusi izlozi 30 
sekundes pirms spēles sākuma komandai tiek piešķirts zaudējums 
0:30 

8.7. Kopējais signāls ir šāds: 
 Vienu minūti pirms spēles sākuma tiek paziņots, ka pēc 1 

minūtes sākas spēle. 
 30 sekundes pirms spēles sākuma tiek paziņots, ka pēc 

30 sekundēm sākas spēle. 
 Tad 10 sekundes, 5; 4; 3; 2; 1 starts (skaņas signāls) 
 Vienu minūti pirms spēles beigām tiek paziņots, ka 

jāspēlē vēl 1 minūte. 
 30 sekundes pirms spēles beigām tiek paziņots, ka 

jāspēlē vēl 1 minūte. 
 Tad 10 sekundes 5; 4; 3; 2; 1 beigas (skaņas signāls) 

8.8. Spēle notiek līdz 30 punktiem vai 8 minūtes, atkarībā no tā, 
kas tiek sasniegts pirmais. 

8.9. Visus pārkāpumus nosaka spēles tiesnesis: 
8.9.1.1.1. Ja kāds no spēlētājiem nopelna personisko 

piezīmi, tad tiek izpildīts 1, 2 vai 3 soda metieni, arī 
pēc spēles beigu signāla. 

8.9.1.1.2. Iesildīšanās laikā triekt bumbu grozā no augšas 
ir aizliegts, pretējā gadījumā spēle sākas ar vienu 
soda metienu, pretinieku komandas izpildījumā, par 
katru bumbas triecienu grozā no augšas. 

8.9.1.1.3. Par katru personisko piezīmi tiek mesti 2 soda 
metieni (tas neattiecas uz sodiem, kad spēlētājs 
izdara metienu pa grozu). Soda metienu izpilda 
spēlētājs, pret kuru izdarīts pārkāpums, traumas 
gadījumā spēlētājs, kurš nomaina savainoto spēlētāju, 
jeb ja komandai ir mazāk par 4 spēlētājiem, tad 
jebkurš cits spēlētājs. 

8.9.1.1.4. Ja uzbrucējs pēc nesekmīga metiena izcīna 
bumbu, tad viņam ir tiesības uzbrukt grozam no 
cauna, neizspēlējot bumbu aiz sešu metru līnijas, 
neatkarīgi no atrašanās vietas. 

 
8.10. Nesportisks sods, tehniskā piezīme, vai spēles laika 

vilcināšana tiek traktēta: 
 Tiek mesti 2 soda metieni 
 Turpinot rupju spēli, komanda vai spēlētājs var tikt 

diskvalificēts pēc spēles tiesneša lēmuma. 
 Diskvalifikācija ir spēkā tikai konkrētajā spēlē 
 Ja spēlētājs izdara grūdienu vai sitienu tiesnesim, pēc 

tiesneša rakstiska iesnieguma un izskatīšanas, spēlētājs 
tiek diskvalificēts uz visam turpmākajam sacensībām, bet 
komanda tiek diskvalificēta uz konkrēto posmu. 

 Atklātu sitienu vai kautiņa gadījumos ar pretinieku 
spēlētājiem, komanda vai spēlētājs tiek diskvalificēti 
attiecīgajā posmā un spēlētāju jautājumu izlemj galvenais 
tiesnesis, saņemot abu pušu un spēles tiesneša rakstiskus 
paskaidrojumus. 

 



 

8.11. Grozi, kas gūti spēles laikā tiek skaitīti kā 2 punkti. Soda 
metiens kā 1 punkts. Rezultatīvs metiens, kas izdarīts aiz 6 metru 
atzīmes, ir 3 punktu vērts. 

8.12. Maiņas dalībnieki drīkst izdarīt tikai, ja komanda guvusi vai 
zaudējusi grozu, vai arī ja komanda aizsargājās. Maiņas drīkst 
veikt tikai pie basketbola groza. Ja maiņa notiek nepareizi un uz 
laukuma vienlaicīgi ir četri spēlētāji, tad pretinieku komanda met 2 
soda metienus. 

8.13. Viens spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Ja 
dalībnieks spēlē vienā posmā vairākās komandās, tad tās 
komandas tiek diskvalificētas. 

8.14. Protesta iesniegšanas gadījumā jāiemaksā 50Ls, kurus 
protesta neapmierināšanas gadījumā neatmaksā. Protests 
jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc spēles beigām. To izskata galvenais 
tiesnesis. 

 
9. VĒRTĒŠANA 

9.1. Kopējo komandas vietu apakšgrupā vienā posmā noteiks pēc 
sekojoša principa: 

 Par uzvarētu spēli – 2 punkti 
 Par zaudētu spēli – 1 punkts 
 Par neierašanos uz spēli un diskvalifikācija – 0 punkti 
 Ja divām vai vairākām komandām vienāds punktu skaits, 

tad augstāko vietu nosaka 
o Uzvaru skaits savstarpējās spēlēs 
o Iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs 
o Iegūto un zaudēto punktu summa visās spēlēs 
o Ja apakšgrupā rādītāji ir vienādi, tad katras komandas 

vienam spēlētājam jāizpilda pa trim soda metieniem 
vienu vai vairākas kārtas 

9.2. 1. un 2., posmos par 1.v. – 25p.; 2.v. – 22p.; 3.v. – 20p.; 
4.v. – 19p. u.t.t. 3. posmā par 1.v. – 35p.; 2.v. – 32p.; 3.v. – 
30p.; 4.v. – 29p. u.t.t. 

 
10.  APBALVOŠANA 

10.1. Tiek apbalvoti trīs pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 
10.2. Apbalvoti tiek ne vairāk kā četri komandas spēlētāji. 
 

11.  CITI NOTEIKUMI 
11.1. Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt 

izmaiņas nolikumā, spēles norisē, laikā, vietā, telpā, vecuma 
grupās. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


