
 

Saulkrastu telpu basketbola turnīrs 

NOLIKUMS 

Sacensību norises vieta 

 Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 

Sacensību norises laiks 

 27.aprīlis 9:00, sacensību ilgums atkarīgs no pieteikto komandu skaita. 

Pieteikšanās sacensībām 

 Sūtot pieteikuma anketu uz sports@saulkrasti.lv līdz 23.aprīļa 11:00. 

 Komandu skaits ierobežots (10). 

 Dalība -  bezmaksas. 

Sacensību norise 

 Spēles ilgums 8 minūtes. 

 Tiesā viens tiesnesis uz vienu laukumu. 

 Spēle norisināsies divos laukumos (iekštelpās) vienlaicīgi. 

 Starp spēlēm pauze 5 minūtes. 

Sacensību noteikumi 

 Spēle sākas no laukuma vidus līnijas. 

 Spēle noris 8 minūtes. Neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas sākotnēji 

bijusi aizsardzībā (nav sākusi spēli).  To, kurš sāks spēli izlozē tiesnesis. 

Iemetot bumbu grozā, komanda iegūst 1 punktu. Iemetot bumbu grozā no trīs 

punktu līnijas (6,25 m no groza), komanda iegūst 2 punktus. 

 Pēc iemesta groza bumba pāriet otrai komandai. 

 Pēc pēdējā soda metiena (var tikt piešķirts 1 vai 2  soda metieni) notiek cīņa 

par bumbu. Uzbrūkošā komanda drīkst atlecošo bumbu mest grozā, bet 

komandai, kas atrodas aizsardzībā, tā vispirms jāizspēlē ārpus soda laukuma. 

 Pēc noteikumu pārkāpuma bumba spēlē tiek ievadīta no gala līnijas vai sāna 

līnijas. 

 Strīdus bumba visos spēles gadījumos tiek atdota komandai, kura atrodas 

aizsardzībā. 

 Strītbolā nav 3 sekunžu zonas. 

Spēlētāju skaits 

 Spēlē piedalās 6 dalībnieki (no katras komandas pa 3). Rezervē katra komanda 

var pieteikt vienu papildus spēlētāju (rezervistu). 

Tiesāšana 
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 Visus pārkāpumus sākotnēji vērtē paši spēlētāji (uzbrucēji). Ja pārkāpums ir 

nepareizi novērtēts iejaucas tiesnesis un piešķir komandai, kas atrodas 

aizsardzībā 2 soda metienus. Tiesnesim vienmēr pieder galavārds. 

 Ar nolūku izdarīts pārkāpums tiek sodīts ar 2 soda metieniem. Ja spēlētājs 

izpelnās personīgo piezīmi, pretinieki var izpildīt vienu soda metienu. 

Spēlētāju maiņa 

 Spēlētāju maiņa noris spēles gaitā. 

Pārtraukumi 

 Ielu basketbolā nav minūtes pārtraukumi. Spēli var pārtraukt, lai sniegtu 

medicīnisko palīdzību kādam no spēlētājiem vai pēc pieļauta pārkāpuma 

spēles gaitā. 

 

Apbalvošana 

 

 Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar balvām. 

Organizators  

 

 PI ”Saulkrastu sporta centrs”  

 Neskaidrību gadījumā zvanīt Atis Heinols 26379414 vai sūtīt e-pastu uz 

sports@saulkrasti.lv   
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