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“3x3 JĒKABPILS”  
NOLIKUMS 2021 

1. MĒRĶIS 

 

1.1. Sekmēt 3x3 basketbola attīstību Jēkabpils novadā. 

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. 

1.3. Noskaidrot 3x3 basketbola spēcīgāko komandu. 

2. ORGANIZATORI 2.1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta skola, sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru. 
2.2. Atbildīgais par sacensību norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizators Dace 

Zariņa, tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv. 
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis Artūrs Elksnītis, tel.: 29942646. 
2.4. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. “3x3 Jēkabpils” norisināsies 3 posmos: 
3.1.1. 1. posms -  5. augusts, pieteikšanās līdz 4. augusta pl.13.00; 
3.1.2. 2. posms -  12. augusts, pieteikšanās līdz 11. augusta pl.13.00; 
3.1.3. 3. posms -  26. augusts, pieteikšanās līdz 25. augusta pl.13.00. 

3.2. Sacensības norisinās: Jēkabpils sporta halles āra  basketbola kortos, Brīvības ielā 
289b, Jēkabpilī.  

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

UN REĢISTRĒŠANĀS 

 

4.1. Dalība sacensībās ir bez maksas.  

4.2. U16 un pieaugušo dalībnieku pieteikšanās mājaslapā 

https://play.fiba3x3.com/tours/869abf03-3544-4dc6-945a-9edae687536c vai pie 

sacensību organizatora, sūtot pieteikumu uz dace.zarina@jekabpilssc.lv.   

4.3. Jaunākā – U14 grupa piesakās, aizpildot anketu: 

4.3.1. 1. posms - https://forms.gle/giwzjK9p6kpejZSdA; 

4.3.2. 2. posms - https://forms.gle/Pnr5VrELrYwtEpFRA; 

4.3.3. 3. posms - https://forms.gle/TqfYqMfSUHdA4sCq8 

vai sūtot pieteikumu uz dace.zarina@jekabpilssc.lv. 

4.4. Komandas, kuras nav pieteikušās sacensībām norādītajā laikā, netiek pielaistas 

attiecīgajā posmā. 

4.5. “3x3 basketbols” ir atklātās sacensības, kurās piedalās jebkurš 3x3 basketbola 

interesents.  

4.6. “3x3 basketbols” tiek organizēts trīs vecuma grupās:  

4.6.1. U14: 2007.gadā dzimuši un jaunāki jaunieši. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 

dalībniekus uz posmu; 

4.6.2. U16: 2005.gadā dzimuši un jaunāki jaunieši. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 

dalībniekus uz posmu; 

4.6.3. Pieaugušie: 2004.gadā dzimuši un vecāki. Komandas sastāvā drīkst pieteikt 4 

dalībniekus uz posmu; 

4.6.4. Komanda var startēt gan vīriešu, gan sieviešu, gan mix sastāvā, piedaloties 

attiecīgajā  vecuma grupā. 

4.7. Komanda aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz reģistrējoties 

pirms sacensību sākuma galvenajam tiesnesim, parakstoties par to, ka dalībnieks pats 

atbild par savu veselības stāvokli un ka ievēros Ministru kabineta noteikumus nr. 360 

“Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

prasības.  

4.8. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

mailto:dace.zarina@jekabpilssc.lv
http://www.jekabpilssc.lv/
https://play.fiba3x3.com/tours/869abf03-3544-4dc6-945a-9edae687536c
mailto:dace.zarina@jekabpilssc.lv
https://forms.gle/giwzjK9p6kpejZSdA
https://forms.gle/Pnr5VrELrYwtEpFRA
https://forms.gle/TqfYqMfSUHdA4sCq8


5. SACENSĪBU SĀKUMS 
UN REĢISTRĒŠANĀS 

5.1. U14 vecuma grupa – sacensību sākums pl.14.00 (reģistrēšanās līdz pl.13.50). 

5.2. U16 vecuma grupa – sacensību sākums pl.16.00 (reģistrēšanās līdz pl.15.50). 

5.3. Pieaugušie – sacensību sākums pl.18.00 (reģistrēšanās līdz pl.17.50). 

5.4. Sacensību sākuma laiks var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

 

6. SACENSĪBU 
NOTEIKUMI  

6.1. Sacensības notiek pēc FIBA 3x3 basketbola noteikumiem. Noteikumi mājas lapā 

https://fiba3x3.com/en/rules.html. 

6.2. Komandai spēle jāuzsāk trīs spēlētāju sastāvā. 

6.3. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais 

tiesnesis. 

6.4. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

6.5. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par 

sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku. 

6.6. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt sacensību 

galvenajam tiesnesim. 

7. SACENSĪBU KĀRTĪBA 

UN IZSPĒLES SISTĒMA 

 

7.1. Izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. 

7.2. Spēles ilgums 10 minūtes.  

7.3. Lai noteiktu turnīra kopvērtējuma uzvarētājus, katrā vecuma grupā, katrā posmā 

komandām tiek piešķirti punkti: 

Izcīnītie punkti posmā Izcīnītā vieta posmā 

100 I vieta 

80 II vieta 

70 III vieta 

60 4.vieta 

50 5. vieta 

45 6.vieta 

40 7.vieta 

35 8.vieta 

20 9.vieta 

18 10.vieta 

16 11.vieta 

14 12.vieta 

12 13.vieta 

11 14.vieta 

10 15.vieta 

9 16.vieta 

3 17.-32.vieta  

1 33.vieta un zemāk 

0 DQF 
 

https://fiba3x3.com/en/rules.html


 

8. PUNKTU SKAITĪŠANAS 
SISTĒMA 

 

 

8.1. Par uzvaru spēlē uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs 1 punktu. 

8.2. Komanda, kura nav ieradusies uz spēli, saņem tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:21, 

tabulā 0 punkti. 

8.3. Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietas tiek noteiktas pēc komandu 

savstarpējo spēļu rezultātiem. 

8.4. Ja trīs vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna 

komanda, kura (apakš)grupā kopumā ieguvusi vairāk punktus. 

9. APBALVOŠANA 

 

9.1. Katrā posmā 1.-3. vietas ieguvēji, katrā vecuma grupā,  tiks apbalvoti  ar balvām. 

9.2. 3. posma noslēgumā tiks apbalvoti turnīra kopvērtējuma uzvarētāji, katrā vecuma 

grupā, kopvērtējuma 1. vietas ieguvēji.  

10. MEDICĪNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

 

10.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un 

to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikumā. 

10.2.  Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā 

organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

  Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību 

vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības 

iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


