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Jelgavas čempionāts 3x3 basketbolā 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķi un uzdevumi 
Popularizēt aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un ielu basketbolu kā spēli, kura ir pieejama ikvienam 
interesentam. 
 

2. Vieta un laiks 

 28. augustā plkst. 11:00 stāvlaukumā pie Pasta salas. 

 Sacensībās piedalās basketbolisti, kuri ir izveidojuši (pielikums nr.1) un apstiprinājuši Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola spēlētāja profilu (https://play.fiba3x3.com/). 

 Pieteikumu sacensībām iespējams nosūtīt arī elektroniski līdz 27. augusta plkst. 19:00 pa e-pastu 
info@bkjelgava.lv, norādot komandas nosaukumu un informāciju par katru spēlētāju: vārds, uzvārds, 
dzimšanas gads, diena, mēnesis. 

 Dalībnieku reģistrācija iespējama arī sacensību norises vietā no plkst. 10:00 līdz 10:45. 

 Dalība sacensībās ir bezmaksas. 
 

3. Sacensību vadība 
Sacensības organizē biedrība “Basketbola klubs “Jelgava”” sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības iestādi “Sporta 
servisa centrs”. Sacensību galvenais tiesnesis – Gatis Justovičs (tel. 20010863). 
 

4. Dalībnieki 
Sacensībās piedalās sekojošas grupas: 

 meitenes vecumā no 11 līdz 13 gadiem, 

 jaunietes vecumā no 14 līdz 16 gadiem, 

 jaunietes un sievietes no 17 gadu vecuma, 

 zēni vecumā no 11 līdz 13 gadiem, 

 jaunieši vecumā no 14 līdz 16 gadiem, 

 jaunieši un vīrieši vecumā no 17 līdz 34 gadiem 

 vīrieši vecumā no 35 gadiem. 
 

Dalībnieki drīkst startēt tikai savā vecuma grupā. 
Ja kādā no vecuma grupām sacensībām ir pieteicies mazs komandu skaits, tad galvenais tiesnesis lemj par 
grupu apvienošanu. 
Komandā ir atļauts pieteikt 4 spēlētājus. Dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā.  
 

5. Sacensību norise 
Sacensības notiek pēc Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) pieņemtajiem noteikumiem. Sacensību 
kārtība un izspēles sistēma – atkarībā no pieteikto komandu skaita. 
 

6. Apbalvošana 
Katras vecuma grupas trīs labākās komandas tiek apbalvotas ar medaļām.  
 

7. Personas datu apstrāde 

 Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli un 
video – tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt 
sabiedrību par sacensību norisi. 

https://play.fiba3x3.com/
mailto:info@bkjelgava.lv


 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā 
personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei. 

 Personai ir tiesības vērsties pie sacensību organizatoriem, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu 
labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilstu pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta 
prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu 
apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta 
informācija par šo datu subjektu. 

 Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

 Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, vai starptautiskai 
organizācijai. 

 Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju sacensību 
organizatoriem vai Datu valsts inspekcijai. 
 

8. COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi 
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro valstī spēkā 
esošie MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”. 
 

9. Dažādi 

 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

 Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

 Sacensības tiek aizvadītas bez skatītājiem. 
 

 
 
Saskaņots: 
“Sporta servisa centrs” 
direktors Juris Kaminskis  
 
 

 
Jelgava, 17.08.2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums nr.1 
 

Reģistrēšanās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 platformā 
 
Sacensībās piedalās TIKAI basketbolisti, kuri ir izveidojuši un apstiprinājuši Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola spēlētāja profilu (https://play.fiba3x3.com/). 

1. Interneta saite uz jaunu spēlētāju reģistrāciju: 
https://play.fiba3x3.com/signup 
 

 
 

2. Pēc reģistrācijas spēlētājs saņems apstiprinājuma e-pastu ar pieprasījumu autorizēt 
dalībnieka e-pasta adresi. Nepieciešams nospiest “Click here to verify my email 
address”. 
 

 
 

3. Kā apstiprinājums veiksmīgai reģistrācijai parādīsies šāds logs. 
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