APTSIPRINU
Ropažu novada domes priekšēdētājas vietnieks
A. Vaičulens
2022.gada 09. martā

2022. gada ROPAŽU NOAVADA, Stopiņu pagasta basketbola 5x5
sacensības
1. Mērķis:
1.1. Ropažu novada čempionāta basketbolā mērķis ir izveidot un attīstīt draudzīgas
attiecības starp dažāda vecuma cilvēkiem, veicināt sportisku dzīvesveidu un
basketbola popularitātes celšanu.
1.2. Veicināt aktīvu dzīvesveida piekopšanu un tā popularizēšanu Ropažu novadā.
2. Uzdevumi:
2.1. Veicināt pēc iespējas lielāku komandu un dalībnieku skaitu iesaistīšanos
sacensībās un to organizēšanā.
2.2. Noskaidrot Ropažu novada labākās basketbola komandas, kā arī individuālo
balvu saņēmējus.
3. Sacensību vadība:
3.1. Sacensības organizē Ropažu novada pašvaldība.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par epidemioloģisko
ierobežojumu, drošības noteikumu ievērošanu – Liene Glaudāne
4. Sacensību vieta un laiks:
4.1. Sacensības notiek Ulbrokas sporta kompleksā.
4.2. Komanda pieteikt dalību sacensībās var tiklīdz ir sasniegtas maksimālais
komandu skaits, t. i. 6 komandas. Komandas dalība turnīrā tiek apstiprināta pēc
tam, kad ir aizpildīta pieteikuma forma un saņemts apstiprinājums no turnīra
galvenā tiesneša.
5. Sacensību kārtība un tiesāšana:
5.1. Sacensības tiek rīkotas un notiek atbilstoši pastāvošajiem FIBA Basketbola
noteikumiem.
5.2. Spēlētāju maiņu skaits ir neierobežots (atļauts izdarīt atgriezeniskās maiņas).
5.3. Spēles ilgums ir 2x10 min. Pirms spēles komandām ir 5 min laiks, lai sagatavotos
spēlei, kā arī 3 min pārtraukums starp puslaikiem.
5.4. Spēlē izmanto 7.izmēra bastkebola bumbu.
5.5. Sacensībās drīkst piedalīties tikai tie spēlātāji, kuri ir ierakstīti komandas
pieteikumā un pieteikums ir iesniegts sacensību organizatoram.
5.6. Komandai jābūt vienotas krāsas formai.
5.7. Tiesāšanu nodrošina vismaz viens laukuma tiesnesis.

5.8. Sacensības tiesā galvenā tiesneša nozīmētie tiesneši.
6. Dalībnieku pieteikšanās un spēlētāju pārejas:
6.1. Par Ropažu novada atklātā basketbola čempionāta dalībnieku var kļūt jebkurš
cilvēks, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, ir personu apliecinošs dokuments.
6.2. Par spēlētājiem, kuri pieteikuma izdarīšana brīdī ir jaunāki par 18 gadiem līdz
turnīra pirmajai spēlei ir jāiesniedz rakstiska vecāku vai valsts noteikto aizbildņu
atļauja piedalīties turnīrā, kā apliecinājums, ka viņi uzņemas pilnu atbildību par
šī spēlētāju rīcību un veselību.
6.3. Turnīram jāpiesaka vismaz 5 laukuma spēlētāji. Komanda var pieteikt 8
dalībniekus uz visu turnīru.
6.4. Nav atļauts pieteikt spēlētājus, kuri 2021. gadā ir izgājuši laukumā vismaz 1
spēlē Latvijas Basketbola virslīgā vai līdzvērtīgos (profesionālos) ārvalstu
turnīros;
6.5. Turnīram nedrīkst pieteikt spēlētājus, kuri 2021. gadā ir izgājuši laukumā vismaz
1 spēlē Latvijas izlasē (U-19, U-21 vai pieaugušo) Basketbolā;
6.6. Uz spēli drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu spēlētāju, kurš 2021/22 gada sezonā ir
bijis pieteikts un izgājis laukumā vismaz vienā spēlē Baketbola virslīgā;
6.7. Ierobežojumi neattiecas uz spēlētājiem, kuri ir vecāki par 38 gadiem (ieskaitot)
un sievietēm.
6.8. Piesakoties turnīram jāaizpilda komandas pieteikuma veidlapa:
https://forms.gle/QYQJLVrdWKtJhBdE7
6.9. Spēlētāji, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu
veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas
gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā, kā arī fotogrāfiju un video publicēšanā
turnīru organizatoru mājaslapās un sociālās tīkošanas vietnēs,
6.10. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka ir iepazinušies un ievēros
sporta objekta iekšējās kārtības noteikumus;
6.11. Dalībnieki ievēro aktuālos Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un
piesardzības pasākumus, kā arī LBF amatieru turnīru sanitāro protokolu;
6.12. Piedalīties sacensībās un atrasties sacenību norises vietā drīkst personas ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā
formā). Kopā ar sertifikātu ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai
ID karte).
6.13. Sacensību pieteikumus drukātā veidā kopā ar visu spelētāju parakstiem par
veselības stāvokli un personu apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Ropažu
novada galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pirms attiecīgā posma
sākuma.
7. Spēlētāju formas
7.1. Visiem komandas spēlei pieteiktajiem spēlētājiem ir jābūt vienādas krāsas
Spēlētājiem jāizmanto sporta apavi, ir atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti
citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski pret citiem spēlētājiem un
spēles tiesnesis ir atļāvis to izmantošanu;
7.2. Ja abām spēles komandām ir vienādas krāsas spēļu krekli, organizatori nodrošina
vienu komandu (viesi) ar atšķirības vestēm.

8. Uzvarētāju noteikšana:
8.1. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p,
zaudējumu 0p.
8.2. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds iegūto punktu
skaits, vietas tiek sadalītas pēc šādiem kritērijiem (pēc svarīguma, sākot ar
svarīgāko):
• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem (iegūto punktu skaits, gūto un zaudēto vārtu
starpība, gūto vārtu skaits),
• pēc lielāka uzvaru skaita visās spēlēs,
• pēc labākas gūto un zaudēto punktu starpības visās spēlēs,
• pēc lielāka gūto punktu skaita visās spēlēs,
8.3. Ja komanda nav ieradusies vismaz 5 cilvēku sastāvā uz spēles sākuma brīdi, tiek
uzskatīts, ka komanda nav ieradusies uz spēli;
9. Medicīna:
9.1. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību sacensību laikā atbild
katrs attiecīgās komandas dalībnieks vai to likumiskais pārstāvis.
9.2. Katrai komandai ir jānodrošina elementārā pirmā medicīniskā palīdzība dažādos
traumu gadījumos.
10. Apbalvošana:
10.1. Komandas, kuras izcīnījušas godalgotas vietas (I-III v.) apbalvo ar medaļām un
veicināšanas balvām.
10.2. Komandās tiek apbalvoti visi pieteiktie 8 spēlētāji.
11. Epidemioloģiskie nosacījumi:
11.1. Turnīra dalībniekiem un apmeklētājiem ir pienākums ievērot “Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likums” un Latvijas Basketbola federācijas (LBF)
sanitāro protokolu.
11.2. Apmeklējot sacensības ir pienākums reģistrēties un nodot savu
kontaktinformāciju organizatoriem.
12. Datu aizsardzība un datu glabāšana:
12.1. Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija.
Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ropažu novada pašvaldības informatīvajos
kanālos.
12.2. Visi personas dati, kas tiek nodoti turnīra organizatoriem netiks izpausti trešajām
personām. Izņēmums ir foto un video materiāli no čempionāta spēlēm.
13. Citi noteikumi
13.1. Spēļu norises vietās kategoriski aizliegts ienest un lietot
alkoholiskos dzērienus vai citus apreibinošos līdzekļus, kā arī atrasties to iespaidā.
Šī noteikuma pārkāpšana var būt par iemeslu naudas sodu piemērošanai
komandai, kā arī citām sankcijām (līdz pat izslēgšanai).

