APSTIPRINU:
p/a „Grobiņas sporta centrs”
direktors:

A.Ādiņš

Grobiņas novada 2016. gada meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem.
NOLIKUMS
1. Mērķis
 Popularizēt basketbola spēli Grobiņas novadā
 Iesaistīt Grobiņas novada iedzīvotājus regulārās sporta nodarbībās
 Noskaidrot labāko novada vīriešu basketbola komandu
2. Vadība
 Sacensības vada un organizē Grobiņas novada pašvaldības aģentūra
"Grobiņas sporta centrs". Sacensību galvenais tiesnesis Jānis
Jaunzems. Sacensību tiesnešu kolēģija: A.Ādiņš, G.Griezītis, M.Ķudis,
A.Gedovius.
3. Sacensību laiks un vieta
 Sacensības notiks no 2016. gada 24. novembra līdz 2017. gada
janvārim
 Grobiņas sporta centrs M.Namiķa 2b, Grobiņa.
Sacensību kārtība
 Sacensības notiek pēc starptautiskiem basketbola spēles noteikumiem.
 Komandas tiekas katra ar katru divas reizes pēc "apļa" sistēmas.
 pēc izspēlēta sacensību pirmā posma - pirmās vietas ieguvējs spēlēs ar
ceturtās vietas ieguvēju, bet trešās vietas ieguvējs ar otrās vietas
ieguvēju. Šo spēļu zaudētāji cīnīsies par trešo vietu turnīrā, bet
uzvarētāji par pirmo vietu.
 Visa informācija par sacensībām: www.grobinasports.lv

Ja komanda iesniedz protestu, tad tas jāizdara 24 stundu laikā klāt pievienojot
EUR 15.- (piecpadsmit eiro), protesta apmierināšanas gadījumā nauda tiek
atmaksāta atpaka. Protestus izskata tiesnešu kolēģija (skatīt 2(.)).
4. Dalībnieki
Meistarsacīkstēs piedalās Grobiņas novada sporta kolektīvu un sporta klubu
komandas. Komandā jābūt vismaz 50 % Grobiņas novada iedzīvotājiem,
izņemot komandu – „Kraukļi”.

5. Vērtēšana
Par uzvaru komanda saņem 2(.), par zaudējumu 1(.), neierašanās gadījumā
(ja pretinieks 1 dienu iepriekš netiek brīdināts) komanda saņem 0(.) ar rezultātu
20: 0 . Ja komanda atkārtoti nav, ieradusies uz spēli, no sacensībām izslēdz.
Komanda savus pretiniekus gaida 15 min., no noteiktā spēles laika. Komandai
jābūt vienādos formas tērpos.
Komandu klasifikāciju nosaka sekojoši :
 divas komandas izcīnījušas vienādu punktu skaitu – augstāku vietu ieņem
savstarpējās spēles uzvarētājs ,
 vairāk par divām komandām izcīnījušas vienādu punktu skaitu – rēķina
šo komandu savstarpējo spēļu iegūto zaudēto punktu attiecību ,
 ja tas komandām ir vienāds - tad visu spēļu iegūto zaudēto punktu
attiecību .
6. Izdevumi.
Balvas, sporta zāli un tiesnešus nodrošina sacensību organizatori. Pārējos
izdevumus, kas saistīti, ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā
organizācija vai paši sacensību dalībnieki.
7. Pieteikumi.
Vārdiskie pieteikumi iesniedzami, e-pasts andis@grobinasports.lv līdz 22.
novembrim.

8. Apbalvošana.
Apbalvo 1.-3. vietu ieguvēju komandas ar medaļām,12 spēlētājus, katrā
komandā. Uzvarētāj komanda saņem kausu.

