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BAUSKAS NOVADA 2023.GADA ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ 

 
 

N O L I K U M S 
 

MĒRĶIS. UZDEVUMS. 

 Stiprināt basketbola tradīcijas Bauskas novadā. 

 Noskaidrot novada spēcīgākās basketbola komandas. 

 Veicināt basketbola attīstību novadā un sportistu gatavošanos 2023.gada valsts 

sacensībām. 

 Dažādot Bauskas novada jaunākās un vidējās paaudzes iedzīvotāju aktīvās atpūtas 

iespējas. 

 

VIETA. LAIKS. 

 Bauskas Sporta halle, Pilskalna ielā 26, Bauskā. 

 2023.gada janvāris – marts. 

 

VADĪBA. 

 Bauskas novada Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta 

Sporta nodaļa sadarbībā ar novada basketbola speciālistiem.  

 Sacensību galvenā tiesnese Līga Rimševica t. 27731960 liga.rimsevica@bauska.lv, 

čempionāta vecākais tiesnesis Juris Ojaru t. 29800394 

 

DALĪBNIEKI. 

 Sacensībās piedalās Bauskas novada komandas. 

 Komandas sastāvā 12 spēlētāji. 

 Ramirent NBL komandas “Bauska” spēlētāji savu dalību kausa izcīņā saskaņo ar 

atbildīgo treneri.  

 

SACENSĪBU KĀRTĪBA. 

 Bauskas novada čempionāta uzvarētāji tiks noskaidroti, izspēlējot sacensību turnīru 

pēc apļa sistēmas. 

 Vadoties pēc pamatturnīra rezultātiem 1.-4.vietu ieguvējas komandas, savstarpējās 

spēlēs, noskaidro 1.-4.vietu sadalījumu. 

 Spēles notiks pēc pastāvošajiem FIBA basketbola noteikumiem. 

 Spēles laiks 4 x 10 min. 

 Sportisti atbild par savas veselības un fiziskās sagatavotības atbilstību sacensību 

slodzei! 

 

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA. 

 Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz 

spēli 0 punktus (0-20) tabulā. 

 Priekšsacīkstēs uzvar komanda, kas izcīnījusi vairāk punktu, ja tie vienādi, vadās 

pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, kopējo spēļu grozu attiecības. 

 

DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI. 

 Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, tiesneša lēmuma apstrīdēšana, 

neierašanās uz spēli, utt./ izskata katras sporta spēles tiesnešu kolēģijas un komandu 

pārstāvju sanāksmē. 
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 Par iespējamo neierašanos uz spēli, jāpaziņo ne mazāk kā 5 dienas pirms spēles! 

 Ja komanda neattaisnoti neierodas uz divām spēlēm, to no čempionāta izslēdz un tās 

rezultātus anulē. 

 Par disciplinārajiem pārkāpumiem komandu vai atsevišķu spēlētāju var sodīt ar: 

 naudas sodu /līdz EUR 50,00/,                     

 spēlētāja diskvalifikāciju, 

 komandas diskvalifikāciju. 

 

APBALVOŠANA. 

 1.– 3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām. 

 Rezultatīvāko un vērtīgāko spēlētāju apbalvo ar pārsteiguma balvām. 

 

FINANSES. 

 Izdevumus, kas saistīti ar čempionāta rīkošanu sedz Bauskas novada pašvaldība. 

 Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos čempionātā sedz paši dalībnieki. 

 

PIETEIKUMI. 

 Komandu iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 6.janvārim galvenajam tiesnesim, 

vecākajam tiesnesim vai Ingai Ūbelei 25949709, inga.ubele@bauska.lv  

 Vārdiskie pieteikumi, ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem, obligāti jāiesniedz 

pirmajā spēlē sacensību tiesnesim. 

 Čempionāta laikā spēlētājs drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu! 

 

DAŽĀDI. 

 

 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri bijuši 

saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana ar Covid-19. 

Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 

 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!  

 Visus jautājums, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, puses risina vienojoties! 
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