
Apstiprinu : ______________ 

Ādažu novada domes 

Sporta nodaļas vadītājs 

Arnis Rozītis 

06.06.2022. 

 

NOLIKUMS 

ĀDAŽU PILSĒTAS SVĒTKU KAUSS 3X3 BASKETBOLĀ  

02.07.2022. 

 

 

1. Mērķis 1.1. 3x3 basketbola popularizēšana Ādažu novadā; 

1.2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana novada iedzīvotājiem; 

1.3. Noskaidrot labākos strītbolistus Ādažu novadā 

2. Organizatori 

un vadība 

2.1. Sacensības organizē Ādažu  novada pašvaldība (atbildīgā persona Sporta 

nodaļas vadītājs Arnis Rozītis, tel.27138082, e-pasts: arnis.rozitis@adazi.lv) 

sadarbībā ar atbalstītājiem un partneriem; 

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Ābols; e-pasts: janisad@inbox.lv; 

tālr.28801286;  

3. Vieta un laiks 3.1. Sacensības notiek 2022.gada 2. jūlijā, pie Ādažu sākumskolas, 

Attekas ielā 16 
3.2. Komandu ierašanās un pieteikumu iesniegšana sekretariātā no 

plkst. 12:00-12.45. 

3.3. Sacensību sākums plkst. 13.00. 

4. Sacensību 

dalībnieki. 

4.1. “Probasketball” grupa (2006.gadā dzimušie un vecāki). 

4.2.  “Bauerfeind” grupa (2007.gadā dzimušie un jaunāki). 

4.3. Katrā grupā var spēlēt arī attiecīgā vecuma meitenes un sievietes. 

4.4. Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 4 dalībniekus. 

4.5. Turnīrā, katrā grupā, piedalās SEŠPADSMIT IEPRIEKŠ 

PIETEIKUŠĀS komandas četru spēlētāju sastāvā. 

4.6.  

5. Pieteikšanās 5.1. Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 30.06.2022 plkst 17:00, 

aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyL8FtMMZYVbgePnVn5

_4J7AUbV6YHhmIPBVq87NOYKZBzuA/viewform 

 

5.2. Ja iepriekš nebūs pieteikušās 16 komandas, tad būs iespējams 

pieteikties arī sacensību dienā uz vietas. 

5.3. piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki un pieteicēji apņemas 

ievērot šo sacensību nolikumu. 

6. Dalības 

maksa (no 

komandas) 

6.1. DALĪBA SACENSĪBĀS IR BEZ MAKSAS 

6. Sacensību 

kārtība un 

rezultātu 

noteikšana 

6.3. Spēle notiek pēc 3x3 basketbola oficiālajiem noteikumiem basketbola ar 

nelielām noteikumu izmaiņām. 

6.4. Trīs sekunžu zonas nav. Minūtes pārtraukumi netiek doti. 

6.5. Spēle notiek līdz 11 punktiem. Pie rezultāta 10:10 spēlē līdz kādas 

komandas 2 punktu pārsvaram.  

6.6. Atkarībā no komandu skaita, komandas tiek sadalītas vienā vai vairākās 

grupās. Grupu turnīrā komandas izspēlē katra ar katru.  

6.7. Izlozi veic sacnsību vietā, piedaloties 1 pārstāvim no katras komandas. 

6.8. Pēc grupu turnīra norisināsies play off cīņas. Par to izspēles kārtību 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyL8FtMMZYVbgePnVn5_4J7AUbV6YHhmIPBVq87NOYKZBzuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyL8FtMMZYVbgePnVn5_4J7AUbV6YHhmIPBVq87NOYKZBzuA/viewform


galvenais tiesnesis lems sacensību dienā, atkarībā no pieteikušos komandu 

skaita. Par izspēles kārtību tisk informēti katras komandas pārstāvis. 

 

Spēles noteikumi: 

6.9. Pēc iemesta groza, bumba pāriet otras komandas rīcībā. Spēlētājs no 

komandas, kuriem tikko tika iemests grozs, atsāk spēli driblējot vai 

piespēlējot bumbu uz vietu laukumā ārpus arkas. 

6.10. Bumba visu laiku atrodas spēlē un pretinieku komanda drīkst jau 

mēģināt atņemt bumbu, kamēr tā vēl nav izvadīta aiz 6m līnijas. 

6.11. Spēlētāju maiņas drīkst notikt pēc iemestā groza. Traumētais spēlētājs 

var tikt nomainīts jebkurā brīdī. 

6.12. Strīdus bumbas visos spēles gadījumos pāriet aizsargājošās komandas 

kontrolē.  

6.13. Pēc noteikumu pārkāpuma bumbas ievadīšana spēlē notiek aiz 6m 

līnijas. 

6.14. Komandai, kura aizsargājas, izcīna vai atgūst bumbu, visās spēles 

situācijās tā ir jāizspēlē aiz 6 metru metiena līnijas. No turienes arī spēles 

sākumā ievada bumbu spēlē. Visos gadījumos aizsargs drīkst atbilstoši 

noteikumiem izsist bumbu uzbrucējam no rokām. Vienīgais gadījums, kad 

nedrīkst bumbu izsist, ja spēlētājs bumbu izspēlē aiz gala līnijas – T-

piezīme. 

6.15. Grozi, kas gūti spēles laikā tiek skaitīti kā 1 punkti. Rezultatīvs metiens, 

kas izdarīts aiz 6 metru atzīmes, ir 2 punktu vērts. 

6.16. Nesportisks sods, tehniska piezīme vai spēles laika vilcināšana tiek 

traktēta: 

6.16.1. Tiek mests 1 soda metieni; 

6.16.2. Turpinot rupju spēli, komanda vai spēlētājs var tikt diskvalificēti 

pēc organizatoru lēmuma; 

6.16.3. Diskvalifikācija ir spēkā tikai konkrētajā spēlē; 

6.16.4. Atklātu sitienu vai kautiņu gadījumos ar pretinieku spēlētājiem, 

komanda vai spēlētājs tiek diskvalificēti. 

6.17. Ja spēlētājam traumas rezultātā parādās asinis, viņam nekavējoties 

jāatstāj laukums. Spēlē drīkst atgriezties, kad asiņošana ir apturēta. Ja šo 

punktu neievēro, pretinieka komanda izpilda 1 soda metienu. 

6.18. Visus pārkāpumus nosaka spēlētāji savā starpā. 

6.19. Ja kāds no spēlētājiem nopelna personisko piezīmi metiena brīdī, tad tiek 

izpildīts 1 soda metiens arī pēc spēles beigu signāla; 

6.20. Pēc katras personiskās piezīmes, kas netiek izdarīta metienā, bumba tiek 

ievadīta aiz 6m līnijas; 

6.21. Soda metienu izdara spēlētājs, pret kuru izdarīts pārkāpumus, traumas 

gadījumā spēlētājs, kurš nomaina savainoto spēlētāju, jeb, ja komandai ir 

mazāk par 4 spēlētājiem, tad jebkurš cits komandas spēlētājs; 

6.22. 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 papildus tiek izdarīts 1 soda 

metiens. 

6.23. Ja uzbrucējs pēc nesekmīga metiena izcīna bumbu, tad viņam ir tiesības 

uzbrukt grozam no jauna, neizspēlējot bumbu aiz sešu metru līnijas, 

neatkarīgi no atrašanās vietas.  

6.24. Spēlētāju maiņa var notikt, kad spēlētājs, kurš dodas nost no laukuma 

sasit plaukstas ar spēlētāju, kurš viņu nomaina. Ja maiņa notiek nepareizi 

un laukumā vienlaicīgi ir četri spēlētāji, tad bumba tiek atdota pretinieku 



komandai. Gadījumā, ja šī komanda ir guvusi grozu, tas netiek skaitīts un 

bumba tiek atdota pretiniekiem. 

 

Vērtēšana:  

6.25. Par uzvaru komanda iegūst 2.punktus, par zaudējumu - 1, par 

neierašanos uz spēli – 0 punktus.  

6.26. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas 

attiecīgi nosaka: 

6.26.1.1. Pēc savstarpējo spēļu rezultāta; 

6.26.1.2. Pēc iegūto un zaudēto grozu starpības savstarpējās 

spēlēs; 

6.26.1.3. Pēc iegūto un zaudēto grozu starpības visās spēlēs. 

7. Citi 

sacensību 

izdevumi 

8.1. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku sagatavošanos sacensībām un 

piedalīšanos sacensībās, sedz paši sacensību dalībnieki. 

9. Apbalvošana 9.1. Pirmās vietas ieguvēji saņem kausus, medaļas, balvas no atbalstītājiem 

9.2. Medaļas saņem pirmo trīs vietu ieguvēji. 

9.3. Dalībnieki, kas neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, balvas 

nesaņem! 

9.4. Rezultāti tiks publicēti www.adazi.lv; pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ādažu Vēstis” un Ādažu sociālo tīklu profilos (facebook.com). 

10. Citi 

noteikumi 

10.1. Sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli un 

sagatavotību sacensībām.  

10.2. Sacensībās AIZLIEGTS piedalīties personām, kurām ir noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes. 

10.3. Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti 

sacensību nolikumā. 

10.4. Sacensību organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un 

neievērošanu. 

10.5. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu 

pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā 

iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo 

zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 

10.6. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana 

neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. 

10.7. AIZLIEGTS piedalīties turnīrā alkohola reibuma stāvoklī!! 

10.8. Atklātu sitienu, kautiņu vai nekārtību izraisīšanas gadījumā Pašvaldības 

policija var sastādīt administratīvo protokolu. 

11. Informācija 

par 

sacensībām 

11.1. Informācija par sacensībām, būs pieejama www.adazi.lv. Informatīvais 

tālrunis: 27138082. 

 

12.  Personas 

datu 

aizsardzība 

12.1. Ādažu novada pašvaldība kā sacensību organizators ciena sacensību 

dalībnieku privātumu. 

12.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei 

sacensību organizēšanas vajadzībām. 

12.3. Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos, redzams dalībnieka 

vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos 

sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizators uz e-pastu 

arnis.rozitis@adazi.lv. Šajā gadījumā, publiski redzamajos sarakstos, 

dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt 

un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem. 

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
mailto:arnis.rozitis@adazi.lv


12.4. Turnīra laikā var tikt veikta fotogrāfēšana un filmēšana. Fotoattēli un 

video var tikt izmantoti Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.adazi.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Instagram un 

Flickr. 

12.5. Ar savu dalību turnīrā apliecināt, ka esat informēts un piekritis, ka 

turnīra laikā varat tikt fotografēts un/vai filmēts. 

12.6. Drošības nolūkos pasākuma laikā Jūs varat tikt pakļauts video 

novērošanai. 

12.7. JŪSU ATRAŠANĀS PASĀKUMA NORISES VIETĀ IR 

APLIECINĀJUMS TAM, KA PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM 

 

 

http://www.adazi.lv/

