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       APSTIPRINU 

                Jēkabpils Sporta skolas direktors 
 

          __________________ E.Lamba 

 2019. gada 26. februārī 
                                                                                   

 

Basketbola turnīrs “Pavasaris 2019” 
 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevums 

1.1. Gatavoties Latvijas Jaunatnes basketbola līgas turnīram. 

1.2. Veicināt basketbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū. 
 

2. Laiks un vieta 

 Turnīrs notiks 2019.gada 8. martā, Jēkabpils sporta namā, Brīvības iela 2J, Jēkabpils 
 

3. Vadība 

3.1. Basketbola turnīra organizators Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jēkabpils 

Sporta skola, reģistrācijas Nr. 40900011139, apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām 

personām un tiks izmantoti vienīgi turnīra vajadzībām.  

3.2. Par turnīra organizēšanu atbildīgais basketbola treneris Aigars Vanags, tālrunis 26196734, 

tiesāšanu un sekretariāta darbu veic uz konkrētām spēlēm nozīmētie tiesneši. 

3.3. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils Sporta skola, kontaktinformācija: Andreja 

Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201 
 

4. Dalībnieki 

4.1. Turnīrs notiek 2010.gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem. 

4.2. Piedalās Līvānu, Jēkabpils un Preiļu komandas. 

4.3. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar savu parakstu 

sacensību dalībnieku sarakstā. Katrai komandai jāaizpilda turnīra pieteikums. 

4.4. Komanda spēlē vienādās sporta formās ar skaidri saredzamiem spēlētāju numuriem 

priekšpusē un aizmugurē. 

4.5. Piesakoties basketbola turnīram, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu 

apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu 

izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi iestādes darba popularizēšana, audzēkņu 

sasniegumu atspoguļošana. 
 

5. Komandu pieteikumi 

5.1. Iesniedzami sacensību dienā, 2019. gada 8. martā. 

5.2. Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus. 

5.3. Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem vismaz 10 spēlētājiem.  
 

6. Turnīra norise 

6.1. Turnīrs notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola mini noteikumiem. 

6.2. Spēles laiks 4x7 minūtes; 

6.3. Bumbas izmērs 5; 

6.4. Laukumā 4 spēlētāji;  
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15.00 Jēkabpils – Preiļi 

16.00 Līvāni – Preiļi  

17.00 metienu konkurss 

17.15 Jēkabpils – Līvāni  

7. Medicīna 

Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsa) 

vai treneri. Organizatoriem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai 

somai. Nopietnu traumu gadījumos organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības 

izsaukšanu.  
 

8. Apbalvošana 

Komandas tiek apbalvotas ar balvām.  

 
Nolikumu izstrādāja Jēkabpils Sporta skolas  

basketbola nodaļas treneris Aigars Vanags. 


