
Lubānas novada atklātais turnīrs ielu basketbolā 2018 

NOLIKUMS 

Organizators un vadība 

Pasākumu organizē Lubānas novada jauniešu centrs sadarbībā ar Lubānas novada 
pašvaldību. 

Strītbola turnīra galvenais tiesnesis – Māris Valainis 

Norises laiks un vieta 

Strītbola turnīrs norisinās Lubānas vidusskolas stadionā, Lubānā, Krasta ielā 6. 

Strītbola turnīrs norisināsies 21.jūlijā. Turnīrs sākas 10:30, reģistrēšanās līdz 20.jūlijam pa E-
pastu sacensibas@lubana.lv . 

Mērķi 

Popularizēt aktīvu, veselīgu, sportisku dzīvesveidu Lubānas novadā un apkārtnes novados. 

Uz godīgas cīņas un savstarpējas cieņas principiem noteikt uzvarētāju katrā no spēlēm. 

Dalībnieki 

Spēlētāju sadalījums pa vecuma grupām tiek noteikts pēc dzimšanas gada. 

Spēles grupas: 

Vīrieši -  2002. gadā dzimušie un vecāki 

Mix grupa – sastāvā uz laukuma vismaz viena sieviete 

Puišu grupa – 2003. gadā dzimušie puiši un jaunāki 

Mix grupa – sastāvā uz laukuma vismaz viena meitene. 

Katrā grupā 3 komandas, kuras sastāv no 5 spēlētājiem. 

Spēles noteikumi un tiesāšana 

Spēles notiek pēc starptautiskajā basketbolā FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) 
pieņemtajiem principiem. 

Spēles laiks – 10 minūtes. 

Spēles laukumā tiek izveidota tālmetienu un soda metienu līnija. Auts tiek fiksēts bumbai 
atstājot spēles laukumu (bumba pārlido pāri laukuma līnijai). 

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 neitrālās komandas pārstāvis. 

Ja noteikumu pārkāpumu aizsargs veicis metiena izpildīšanas brīdī, tad uzbrucējs saņem 
iespēju uz attiecīgi 1 vai 2 soda metieniem. Pēc attiecīgā soda metienu skaita izpildīšanas 
notiek cīņa par atlēkušo bumbu. 



Pēc punktu guvuma no spēles vai arī pēc sekmīga soda metiena bumbas pārvaldīšanas 
tiesības saņem iepriekš aizsardzībā esošā komanda. Bumbas ievadīšanai spēlei nepieciešams, 
lai uzbrukuma tiesības saņēmušās vienības basketbolisti atrastos ārpus tālmetienu līnijas, bet 
aizsargi – iekšpus tās. Pirms uzbrukuma uzsākšanas uzbrucējs piespēlē bumbu aizsargam, 
veicot tā saucamo “Check-ball”. Tikai pēc tam uzbrucējs ir tiesīgs uzsākt spēli. Uz laukuma 
drīkst atrasties vienas komandas 3 spēlētāji (1 dalībnieks var būt maiņā), maiņas notiek pēc 
iemesta groza pirms ‘’Check-ball’’ . Spēlētāju maiņas tiek veiktas tikai un vienīgi situācijā, kad 
ir gūts grozs un notiek “Check-ball” process. 

Apbalvošana 

Pirmo trīs vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar medaļām. 

Apbalvoti tiek 5 spēlētāji katrā komandā. 


