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NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevums. 

 Popularizēt strītbolu novada un pagasta iedzīvotāju vidū. 

 Veicināt veselīgu dzīvesveidu.  

 Noskaidrot labākās vīriešu komandas strītbolā. 

2. Laiks un vieta. 

Spēles notiks 2023.gada 28.janvārī plkst. 10.00 Ozolnieku Sporta skolas lielajā sporta zālē. 

Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā līdz plkst.9.45 

3. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Ozolnieku Sporta skolas vadība. Sacensību galvenais tiesnesis Raivis 

Duplinskis. Atbildīgais organizators Raivis Duplinskis. Spēles tiesā  komandu spēlētāji, kuri 

zaudējuši iepriekšējo spēli), saskaņā ar spēļu grafikiem. 

4. Sacensību dalībnieki. 

 Komandā var pieteikt ne vairāk kā 4 spēlētājus. Dalībnieku vecums – 2005.gada dzimušie un 

vecāki. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 

 Spēlētāji, kuri piedalās sacensībās, paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa 

atbilstību fiziskajai slodzei sacensību laikā, kā arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus 

atbilstoši spēkā esošās situācijas prasībām COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai. 

Par nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem atbild komandas pārstāvis. 

 Ozolnieku Sporta skola  nodrošina medicīnisko palīdzību sacensību norises vietā. 



5. Sacensību kārtība 

Spēles tiesā paši spēlētāji, bet strīdus gadījumā izšķir galvenais tiesnesis. Sacensību kārtību un 

spēļu izlozi nosaka uz vietas galvenais tiesnesis atkarībā no komandu skaita. Spēlēs notiek ar 

strītbola 6 izmēra bumbu. Spēle notiek pēc strītbola 

noteikumiem, vadoties pēc godīgas spēles un citiem sporta principiem. Par 

neadekvātu rīcību spēlētājs vai komanda tiek diskvalificēta. Spēle uz vienu grozu 3:3. Spēles laiks 7 

minūtes. Bumba pāriet pie otras komandas pēc iemesta groza. Par katru grozu – 1 p. Ja metiens 

veikts aiz 3 punktu līnijas, tad 2 p. Par pārkāpumu, kas 

izdarīts metiena brīdī līdz 3 punktu līnijai jāmet viens soda metiens, aiz 3 punktu līnijas divi soda 

metieni. Par pārējiem pārkāpumiem bumba jāizspēlē aiz 3 punktu līnijas. Strīda gadījumā bumba 

paliek tai komandai, kas ir aizsardzībā. Par pasīvu spēli uzbrukumā (20 sek. un ilgāk) bumba ar 

galvenā tiesneša lēmumu var tikt atdota komandai, kura aizsargājas. Neizšķirta gadījumā uzvar tā 

komanda, kas spēli sāka 

aizsardzībā. Spēles pēdējā minūtē soda metienus izpilda par jebkuru pārkāpumu. Ja tiek gūts grozs 

ar pārkāpumu, tiek papildus izpildīts viens soda metiens. Savstarpēji vienojoties sacensību 

organizatoriem un dalībniekiem, var tikt veiktas izmaiņas nolikumā. 

6. Apbalvošana 

Sacensību 1.-3. vietas ieguvējus apbalvos ar medaļām un balvām. 

 

7.  Komandu pieteikšana  

Komandas pārstāvis piesaka komandu līdz 26.01.2023. plkst. 17:00 rakstot uz e-pastu: 

raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv 

mailto:raivis.duplinskis@jelgavasnovads.lv
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Paraksts 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar drošības un kārtības 

noteikumiem kā arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus atbilstoši spēkā esošās situācijas prasībām 

COVID 19 vīrusa izplatības 

ierobežošanai un apņemas tos ievērot un pats atbild par savu veselības stāvokli. Pasākuma laikā uzņemtie 

foto  var tikt publicēti Jelgavas novada tīmekļa vietnēs. Par nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem 

atbild treneris vai komandas pārstāvis. Dalībnieks ar dalību savu parakstu apliecina, ka piekrīt sacensību 

nolikumam.  
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Datums   


