XXXIII SELL STUDENTU SPĒLES
Nolikums
BASKETBOLĀ
19.05-21.052017.
1. Norises datumi: 2017.g. 19.05 - 21.05
2. Norises vietas:
2.1. Olimpiskais Centrs Rīga, Grostonas iela 6b,
2.2. Rīgas 49.vsk, Kr. Valdemāra iela 65, Rīga
2.3. Rīgas Hanzas vsk, Grostonas iela 5, Rīga
3. Sacensību komandas:
3.1. Katra augstskola var pieteikt pa vienai vīriešu un sieviešu komandai.
Organizatori patur tiesības atteikt kādai augstskolai dalību turnīrā, ja
ir pieteikušās vārāk kā 16 komandas.
3.2. Maksimālais dalībnieku skaits komandā - 18 spēlētāji un 3 oficiālie
komandas pārstāvji.
4. Izspēles kartība:
4.1. Turnīra sistēma paredz grupu turnīru un izslēgšanas spēles (Play-off).
4.2. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē grupu turnīrā maksimālais
komandu skaits ir līdz 16 komandām, kuras tiks sadalītas divās līdz
četrās grupās, spēlējot pēc apļa sistēmas. Katras spēles ilgums ir 4x8
minūtes, sākot ar 1/4 fināliem komandas spēlē pilnu spēles laiku 4x10
minūtes. Nepieciešamības gadījumā spēles pagarinājums ir 3 minūtes.
Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1
punktu, par neierašanos uz spēli – 0 punktu.
Ja komanda neierodas uz spēli, tā tiek izslēgta no turpmākās
piedalīšanās sacensībās un iepriekšējie rezultāti tiek anulēti.
Spēles notiek saskaņā ar FIBA apstiprinātajiem oficiālajiem
basketbola noteikumiem.
4.3. 8 labākās komandas turpinās cīņu par medāļām izslēgšanās (play-off)
turnīrā, bet pārējas komandas izspēlēs par 9.-16. vietām.
Precīzāks spēļu grafiks tiks publicēts, kad būs zinams galējais
komandu skaits.
4.4. Grupas ietvaros vietas tiek sadalītas pēc:

4.4.1. Uzvaru skaita;
4.4.2. Iegūto/zaudēto punktu attiecības;
4.4.3. Iegūto punktu skaita.
5. Spēļu grafiks:
19.05. plkst. 10.00-18.00 Grupu turnīrs (sākums)
Vīriešu konkurencē atkarībā no dalībnieku komandu skaita
grupu turnīrs tiks izspēlēts divās līdz četrās grupās, bet
sievietēm, vadoties pēc iepriekšēju gadu pieredzes, grupu
turnīrs paredz, ka komandas tiks sadalītas divās grupās.
20.05. plkst. 10.0-18.00.
sacensības

Grupu turnīrs (turpinājums) un Play-off

Top 8 komandas kā vīriešu, tā arī sieviešu konkurencē kvalificējas
Play-off sacensībām.
21.05. plkst. 10.00. Spēles par 3. vietu un Fināli.
6. Galvena tiesneša kontakti:
Uģus Bisenieks
e-pasts: ugis.bisenieks@lu.lv
tel.: +371 29333956

