Apes novada 2017. gada čempionāta basketbolā
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.1. Noskaidrot Apes novada labākās komandas basketbolā.
1.2. Veicināt basketbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju
vidū.
1.3. Iesaistīt Apes novada iedzīvotājus aktīvās sporta nodarbībās.

2. Vieta un laiks
2.1. Basketbola čempionāts notiks no 2017.g. 28. oktobra līdz 3. decembrim Apes
sporta kompleksā pēc sastādīta spēļu grafika.

3. Vadība
3.1. Sacensības organizē un vada Apes novada dome
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis J.Ozoliņš, sekretāre A.Latika
3.3. Spēles tiesā organizatoru apstiprināti spēļu tiesneši

4. Dalībnieki
4.1. Komandā atļauts pieteikt līdz 12 spēlētājus.
4.2. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu
pieteikumā.
4.3. Nepilngadīgajiem nepieciešams ārsta paraksts ar zīmogu pieteikumā
4.4. Atļauts pieteikt ne vairāk, kā 2 spēlētājus, kuri spēlē LB pirmajā un virslīgā
4.5. Piedalās Apes novada un organizatoru uzaicinātās komandas no citiem
novadiem

5. Vērtēšana
5.1. Basketbola čempionāts notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola
noteikumiem pēc apļa sistēmas. Komandas savā starpā izspēlē 2 apļus.
5.2. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par
neattaisnotu neierašanos uz spēli, vai nenokārtotām sankcijām 0 punkti (rez.
0:20)
5.3. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu nosaka:
a) savstarpējās spēles,
b) iegūto, zaudēto punktu starpības savstarpējās spēlēs
5.4. Ja pamatlaikā spēle ir noslēgusies neizšķirti, tiek spēlēti 5 min. pagarinājumi.
5.5. Sacensību noslēguma dienā tiek rīkots trīspunktu metienu konkurss
čempionāta dalībniekiem

6. Apbalvošana
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un spēlētāji ar
medaļām.
6.2. Tiek apbalvoti labākie spēlētāji čempionātā un katrā komandā.
6.3. Apbalvo trīs labākos trīspunktu metienu konkursa dalībniekus

7. Pieteikumi
7.1. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz pirmās spēles sākumam.
7.2. Vēlāk čempionāta gaitā spēlētājus nevar pierakstīt.
7.3. Dalības maksa no komandas 100 eur, kas jāiemaksā līdz pirmās spēles
sākumam
7.4. Čempionāta sarīkošanas izdevumus sedz Apes novada pašvaldība un
komandu dalības maksas
7.5. No dalības maksas atbrīvotas Apes novada komandas un spēlētāji, kuri
deklarēti, kā arī dzīvojuši un mācījušies Apes novadā
7.6. Dalības maksa par spēlētājiem, kuri nav Apes novada iedzīvotāji-EUR-9,-

Noteikumi:
Tiesāšana - sacensības tiesā organizatoru uzaicinātie spēles tiesneši.
Disciplīna –
1. Par katru tehnisko piezīmi spēlētājs (vai komanda) tiek sodīts ar Eur 3.
2. Par noraidījumu no laukuma spēlētājs nepiedalās nākošajā spēlē, ja tas notiek
atkārtoti, tad tiek izslēgts no čempionāta
3. Par jebkura veida agresiju (nekorektiem izteicieniem, draudiem u.c.) spēlētājs
var tikt sodīts ar 30 Eur soda naudu, vai noraidījumu līdz čempionāta beigām.
4. Visas piešķirtās sankcijas jānokārto līdz nākošās spēles sākumam, pretējā
gadījumā spēlētājs vai komanda spēli neuzsāk un tiek piešķirts zaudējums.

Pārstāvju sanāksme par dalību un izlozi 20. oktobrī plkst. 18.00 Apes sporta
kompleksā

Juris Ozoliņš
Tel. 26165824

