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APSTIPRINĀTS
ar Pļaviņu novada ģimnāzijas
direktores p.i. 2018. gada 16.janvāra
rīkojumu Nr. 1.1-8/8

2018.gada 16.janvārī

Pļaviņās

Nr. 1.1.-24/ 2

Pļaviņu novada ģimnāzijas “Absolventu kausa 2018” izcīņas
basketbolā nolikums
Sacensību mērķis:
1. Popularizēt un attīstīt basketbola spēli Pļaviņu novadā, kā vienu no līdzekļiem veselīgam
un aktīvam dzīvesveidam.
2. Noskaidrot „Absolventu kausa 2018” 42. izcīņas sacensību uzvarētājus.
3. Turpināt Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta tradīcijas.
Sacensību norises vieta un laiks:
4. „Absolventu kausa” 42. izcīņas sacensības basketbolā notiek 2018. gada 3. februārī,
Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē.
5. Sacensību sākums plkst. 9.00
6. Spēļu grafiks tiks sastādīts pēc pieteikumu saņemšanas 2018. gada 2. februārī (grafiks
aplūkojams pie sporta zāles informācijas stenda)

Sacensību dalībnieki:
7. Sacensībās drīkst piedalīties Pļaviņu novada ģimnāzijas esošie un bijušie audzēkņi.
8. Par dalībniekiem tiek uzskatītas komandas, kuras ir veikušas iepriekšējo pieteikšanos līdz
2. februārim plkst. 12.00 (rakstiskie pieteikumi jāiesniedz pirms sacensību sākuma)
9. Komandai sacensībās atļauts piedalīties tikai vienādas krāsas sporta kreklos ar numuriem.
10. Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 10 spēlētājus. (5 laukuma spēlētāji)

11. Sacensībās drīkstēs piedalīties tikai tie spēlētāji, kas minēti sākotnējā pieteikumā, papildus
pieteikumi netiks pieņemti.
Sacensību norises kārtība:
12. Komandu pieteikumu iesniegšana līdz 2018.gada 2.februārim pie sporta skolotājiem vai
elektroniski skola@png.edu.lv (līdz plkst.12.00). Pieteikumā norādāmā informācija:
(komandas nosaukums, komandas pārstāvja vārds, uzvārds, dalībnieku vārdi un uzvārdi,
dzimšanas dati, numurs un paraksti par to, ka viņi atbild par savu veselības un fiziskā
stāvokļa atbilstību sacensībām).
13. Rakstiskie pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā komanda netiek
pielaista sacensībām.
14. Spēles notiek saskaņā ar Nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem,
iespējamas izmaiņas vai papildinājumi.
15. Ja pieteikto komandu skaits ir 7 komandas vai mazāks, tad komandas spēlē katra ar katru
pēc apļa sistēmas.
16. Ja turnīrā piesakās 8 un vairāk komandas, tad spēles notiek divās apakšgrupās, kur
komandas spēlē katra ar katru. Apakšgrupu uzvarētāji savstarpēji cīnās par 1, 2 vietu utt.
17. Spēles laiks 2x8 minūtes (var tikt mainīts saskaņā ar organizatoriem un galveno tiesnesi)
18. Spēles laiku aptur- soda metienu izpildes laikā, minūtes pārtraukumā, spēles pēdējā
minūtē.
19. Katrā puslaikā 1x1 minūtes pārtraukums.
Sacensību vērtēšana un tiesneši:
20. Sacensību organizatori nodrošina neatkarīgu galveno tiesnesi.
21. Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu -2 punktus, bet par zaudētu spēli – 1
punktu.
22. Par neierašanos uz spēli komanda iegūst 0 punktus, tiek piešķirts zaudējums (0:20)
23. Kopvērtējumā augstāko vietu ieņem komanda pēc izcīnītajiem punktiem, ja tie ir vienādi,
tad tiek vērtēti punkti savstarpējās spēlēs; iemesto grozu starpība; iemestie grozi.

Apbalvošana:
24. Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar Absolventu ceļojošo kausu.
25. 1. - 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

Īpašie noteikumi:
26. Organizatori nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu- medicīnas personālu.
27. Par atklātu rupjību un nesportisku uzvedību pret pretinieku komandas spēlētājiem vai
tiesnesi, vainīgo spēlētāju vai komandu diskvalificē no turnīra, konsultējoties ar galveno
tiesnesi.
28. Visus šeit neatrunātos sodus izskata sacensību Galvenais tiesnesis, kurš vadās pēc FIBA
noteikumiem un viņa lēmums ir galīgs.
29. Apliecinājums nolikuma ievērošanai ir komandas pieteikums ar komandas pārstāvja
parakstu.
30. Protestus rakstiskā veidā pieņem un izskata sacensību galvenais tiesnesis ne vēlāk kā
pusstundu pēc sacensību beigām.

Organizatori:
31. Pļaviņu novada ģimnāzija.

