
Apstiprinu:  
  Bauskas novada Sporta nodaļas vadītāja 

L.Rimševica________________ 

2022.gada 5.maijs 

  

BAUSKAS NOVADA 2022.GADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 

3 x 3 BASKETBOLĀ 

 

N O L I K U M S 

 

MĒRĶIS. UZDEVUMS.  

 Sekmēt 3x3 basketbola popularitāti dažādu paaudžu iedzīvotāju vidū.  

 Dažādot Bauskas novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas. 

 Noskaidrot Bauskas novada spēcīgākās 3x3 basketbola komandas dažādās 

vecuma grupās. 

 Veicināt tautas un amatieru sporta attīstību. 

 

VIETA. LAIKS.  

 22.05. Iecavas stadions 

 3.06. Bauskas pilsētas stadions 

 12.06. Iecavas stadions 

 1.07. Bauskas pilsētas stadions 

 15.07. Bauskas pilsētas stadions 

 23.07. Iecavas stadions 

 13.08. Iecavas stadions 

 19.08. Bauskas pilsētas stadions 

Sacensību sākums Bauskas pilsētas stadionā Pilskalna iela 26, Bauska): 

U10, U12 – 15.00 

U14, U16 – 16.30 

Pieaugušie – 18.00 

Sacensību sākums Iecavas stadionā (Skolas iela 37, Iecava): 

U10, U12 – 10.00 

U14, U16 – 11.30 

Pieaugušie – 13.00 

 

VADĪBA.  

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa sadarbībā ar 

basketbola speciālistiem. Galvenais tiesnesis Līga Rimševica 27731960 

 

DALĪBNIEKI.  

 Sacensībās piedalās Bauskas novada 3x3 basketbola spēlētāji un vieskomandas 

(komandas, kuru dalībnieki nav deklarēti Bauskas novadā). 

 Vecuma grupas  

 Pieaugušie - 2005.g. un vecāki 

 U16 2006.g.-2007.g. 

 U14 2008.g.-2009.g. 

 U12 2010.g.- 2011.g. 

 U10 2012.g. un jaunāki 

 Jaunākās vecuma grupas spēlētāji drīkst spēlēt vecāka vecuma grupu komandās. 



 Komandā 4 spēlētāji. 

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA.  

 Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu 

skaita.  

 Sacensības notiks pēc klasiskajiem 3x3 basketbola noteikumiem. 

 Sacensībās komandai jābūt vienādās formās.  

 Katrs komandas dalībnieks, ar savu parakstu pieteikumā, atbild par savu 

veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dalībai sacensībās.  

 

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI.  

  Sacensību laikā un vietā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos 

dzērienus vai citas apreibinošās vielas  

  Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti 

anulēti.  

 

APBALVOŠANA.  

 Katrā kārtā uzvarētājas komandas visās vecuma grupās tiks apbalvotas ar 

medaļām. 

 

FINANSES.  

 Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Bauskas novada 

pašvaldība 

 Izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz paši sportisti vai 

komandējošā organizācija.  

 

PIETEIKUMI.  

 Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz vienu dienu pirms sacensībām līdz 

plkst. 15 00. 

 Bauskā - tālr. 27731960 (Līga Rimševica), 25949709 (Inga Ūbele) e-pasts: 

liga.rimsevica@bauska.lv  vai   ingau67@inbox.lv. 

 Iecavā – tālr. 20382123 Voldemārs Pārums. 

 Vārdiskie pieteikumi ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, jāiesniedz 

galvenajam tiesnesim sacensību dienā 15 minūtes pirms spēļu sākuma.  

 

DAŽĀDI.  

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina savstarpēji 

vienojoties.  

 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, 

var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. 

Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat 

iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!  

 

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī spēkā esošie Covid 19 ierobežošanas 

noteikumi. Dalībnieki izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 
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