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APSTIPRINU: 
                                                                                                        Rīgas Franču liceja  

direktore V.Rūtenberga 

  

NOLIKUMS 
 

Rīgā 
2022.gada 20.aprīlī 

 

Rīgas Franču licejam 100 – “Gadsimta sporta spēles” 

strītbola turnīra nolikums 

 

Mērķis un uzdevums 

 

✓ Veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm Rīgas Franču 

licejā; 

✓ Pulcēt vienuviet Rīgas Franču liceja absolventus, vecākus, skolotājus un skolēnus, aktīvai 

atpūtai un brīvā laika pavadīšanai; 

✓ Noskaidrot sportiskāko komandu Rīgas Franču licejā. 

 

Vieta un laiks 

 

Strītbola turnīrs notiek Rīgas Centra sporta kvartālā, Krišjāņa Barona iela 116A  2022. gada 

21.maijā. Sacensību sākums  plkst.18:00. 

 

Sacensību vadība 

 

Strītbola turnīru organizē Rīgas Franču liceja sporta skolotāji; 

Sacensību galvenais tiesnesis – Ainārs Tomašs; 

 

Sacensību dalībnieki 

 

✓ Rīgas Franču liceja absolventi; 

✓ Rīgas Franču liceja pedagogi; 

✓ Rīgas Franču liceja vecāki; 

✓ Rīgas Franču liceja 10.-12.klašu skolēni; 

Dalībnieku skaits komandā: ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 5 dalībnieki; 



Katrā komandā jābūt, vismaz 1 dāmai. 

 

Sacensību noteikumi un vērtēšana 

 

✓ Spēle notiek uz 3x3 basketbola laukuma, uz kura atrodas 1 (viens) basketbola grozs. 3x3 

laukuma izmēri ir 15 m (platums) x 11 m (garums). Laukums atbilst standarta basketbola 

laukumam, ieskaitot soda metiena līniju (5,80 m), divu punktu līniju (6,75 m) un pusapļa 

līniju, kas atrodas zem groza. Puse no regulāra basketbola laukuma arī var tikt izmantota. 

Visās spēlētāju grupās tiek izmantota 6 (sestā) izmēra bumba. Katrā komandā ir četri 

spēlētāji. (Trīs spēlētāji atrodas laukumā un viens rezervē). Spēles laikā, laukumā obligāti 

atrodas vismaz viena dāma. Katrs veiksmīgs metiens no spēles atrodoties 3punktu līnijas 

iekšpusē tiek skaitīts kā 1 punkts. Katrs veiksmīgs metiens no spēles atrodoties 3punktu 

līnijas ārpusē tiek skaitīts kā 2 punkti. Katrs veiksmīgs soda metiens tiek skaitīts kā 1 

punkts. Spēles laiks ir 10 minūtes. Komanda uzvar spēli - ja ir pirmā sasniegusi 21 punktu 

vai vairāk pirms spēles laika beigām. Šis noteikums ir spēkā tikai pamatlaikā, bet ne 

iespējamā spēles papildlaikā. Ja spēles laikam beidzoties, rezultāts ir neizšķirts, tiek spēlēts 

papildlaiks. Intervāls starp pamatlaiku un papildlaiku ir viena minūte. Tā komanda, kura 

papildlaikā pirmā gūst divus punktus, uzvar spēlē. Komandai tiek piešķirts tehniskais 

zaudējums, ja tā nav ieradusies uz spēles sākumu.  

 

Apbalvošana 

 

Godalgoto vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar piemiņas balvām. 

 

Pieteikumi  

Pieteikšanās līdz 12.05. plkst. 23:59, aizpildot pieteikuma veidlapu: 
https://forms.gle/DpiRHmzLCwBw9Xb16 

 

Īpašie nosacījumi 

 

✓ Reģistrējoties sacensībām, katras komandas kapteinis ar parakstu apliecina, ka komandas 

dalībnieki apņemas ievērot doto sacensību nolikumu, sacensību rīkotāju norādījumus un 

vispārējos drošības noteikumus; 

✓ Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli; 

✓ Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas 

pasākuma atspoguļošanai Rīgas Franču liceja mājaslapā un sociālajos kontos; 

✓ Sacensību organizatori patur tiesības precizēt nolikumu, turnīra izspēles laikus un kārtību. 

 

 

Sacensību organizatori 

https://forms.gle/DpiRHmzLCwBw9Xb16

