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1. Izaicinājuma mērķis
Veicināt LJBL dalībnieku iesaisti sportiskās aktivitātēs, raisot sacensību garu un
iesaistot LJBL jauniešus veselību veicinošās nodarbēs, vienlaikus saglabājot un
stiprinot viņu fizisko formu.

2. Uzdevumi
2.1. Izaicinājuma norisē iesaistīt pēc iespējas vairāk sporta skolas visā Latvijas
teritorijā.
2.2. Aicināt piedalīties dažāda vecuma LJBL sportistus un sportistes .
2.3. Veidot saikni starp LJBL un Latvijas-Igaunijas līgas klubu spēlētājiem, lai motivētu
jauniešus būt aktīviem arī šajā – joprojām ierobežojumiem bagātajā laikā.
2.4. Attīstīt jauniešu dribla tehniskos elementus un veiklību.

3. Vadība
Izaicinājumu organizē Latvijas Jaunatnes basketbola līga (turpmāk tekstā – LJBL).
Par izaicinājuma norisi atbilstoši izstrādātajam nolikumam atbild LJBL direktore Ieva
Ozola (ieva.ozola@lbs.lv) un LJBL projektu vadītājs Elvijs Mičulis
(elvijs.miculis@lbs.lv).

4. Aplikācija Homecourt
Lai varētu piedalīties izaicinājumā, nepieciešama aplikācija “Homecourt”
https://www.homecourt.ai/ .
Aplikācija darbojas uz iOS (iPhone vai iPad) programatūras (iOS 12 vai jaunāks):
 Iphone 6S vai jaunāks;
 iPad Pro (2016. gada modelis vai jaunāks)
 iPad (6.paaudze vai jaunāks)
 iPad Air (3.paaudze vai jaunāks)
 iPad Mini (5.paaudze vai jaunāks)
Vienā aplikācija iespējams izveidot četru spēlētāju profilus. Tas nozīmē, ka vienu
ierīci iespējams izmantot četriem dažādiem spēlētājiem.
Ievērībai! Lai būtu iespējams redzēt iegūtos rezultātus, profila privātuma sadaļā
jāveic atzīme: “Followers” vai “Public”.

5. Izaicinājuma norises vieta un laiks
Piedalīties izaicinājumā drīkst no jebkuras dalībniekam ērtas izvēlētas vietas.
Izaicinājums norisinās no 2021.gada 9.marta līdz 2021.gada 18.aprīlim.
1.Izaicinājums 9.-14.03.
2.Izaicinājums 16.-21.03.
3.Izaicinājums 23.-28.03.

4.Izaicinājums 30.03.-4.04
5.Izaicinājums 06.-11.04.
6.izaicinājums 13.-18.04.
FINĀLS 20.-25.04.

6. “Elite izaicina LJBL” dalībnieki
Izaicinājumā drīkst piedalīties ikviens LJBL dalībnieks, taču izaicinājuma veiksmīgai
norisei noteikts sadalījums apakšgrupās.
Vecuma grupu sadalījums rezultātu izvērtēšanai:
Zēni

Meitenes

U11 (2010.gadā dzimušie un jaunāki)

U11 (2010.gadā dzimušās un jaunākas)

U12-U13 (2008. – 2009. gadā dzimušie)

U12-U13 (2008. – 2009. gadā dzimušās)

U14-U15 (2006.-2007. gadā dzimušie)

U14-U15 (2006.-2007. gadā dzimušās)

U16-U19 (2003.-2005. gadā dzimušie)

U16-U19 (2003.-2005. gadā dzimušās)

Fināla dalībnieki
Izaicinājuma finālā piedalās 6 zēni un 6 meitenes – katras nedēļas izaicinājuma
uzvarētāji (labākā rezultāta ieguvēji).

7. Pieteikšanās kārtība:
Lai pieteiktos dalībai izaicinājumā,
1. Jāieinstalē programma “Homecourt”
2. Jāpievienojas savā vecuma grupā, nospiežot attiecīgo linku (lai links aizvestu uz
aplikāciju, tas jāatver ar iPhone vai iPad):
Zēni Pievienošanās grupai (Zēni)
Meitenes Pievienošanās grupai (Meitenes)
U11

https://homecourt.app/Nb5auOu9Wdb U11

U12- https://homecourt.app/QgVDRkL9Wdb

https://homecourt.app/FyTay1E9Wdb

U12-U13

https://homecourt.app/xTEgz5G9Wdb

U14-U15

https://homecourt.app/tHReU9M9Wdb

U16-U19

https://homecourt.app/dfPSYuU9Wdb

U13
U14- https://homecourt.app/YmcdJ0P9Wdb
U15
U16- https://homecourt.app/zXYUDTR9Wdb
U19

8. Pasākuma norises kārtība

1. nedēļas izaicinājums norisinās no 9.03.-14.03. Šajā laika posmā jāizpilda viens
uzdevums. Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 14.03. plkst.12:00.
2. nedēļas izaicinājums norisinās 16.03.-21.03. Šajā laika posmā jāizpilda viens
uzdevums. Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 21.03. plkst.12:00.
3. nedēļas izaicinājums norisinās 23.03.-28.03. Šajā laika posmā jāizpilda viens
uzdevums. Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 28.03. plkst.12:00.
4. nedēļas izaicinājums norisinās 30.03-4.04. Šajā laika posmā jāizpilda viens
uzdevums. Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 4.04. plkst.12:00.
5. nedēļas izaicinājums norisinās 6.-11.04. Šajā laika posmā jāizpilda viens uzdevums.
Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 11.04. plkst.12:00.
6. nedēļas izaicinājums norisinās 13.-18.04. Šajā laika posmā jāizpilda viens
uzdevums. Uzdevums tiks publicēts un būs redzams aplikācijā līdz 18.04. plkst.12:00.
Fināla izaicinājums norisinās 20.-25.04. Šajā laika posmā jāizpilda vairāki uzdevumi.
Uzdevumi tiks publicēti un būs redzami aplikācijā līdz 20.04. plkst.12:00.
Katru uzdevumu drīkst veikt neierobežotu reižu skaitu un uzsākt dalību izaicinājumā
iespējams jebkurā sev ērtā brīdī, pievienojoties attiecīgai vecuma grupai.

9. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošana
9.1.

Tiks vērtēts dalībnieka sasniegto punktu skaits katrā nedēļā atsevišķi.

9.2.

Katra izaicinājuma nedēļas noslēgumā tiks noteikts 1 uzvarētājs katrā grupā:
 zēniem – U11, U12-U13, U14-U15, U16-U19
 meitenēm – U11, U12-U13, U14-U15, U16-U19
Katra izaicinājuma beigās tiek noteikts 1 zēns un 1 meitene, kuriem ir bijis vislabākais
rezultāts visās vecuma grupās kopā.
9.3.

1.nedēļas izaicinājums:

Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva – Molten ādas basketbola bumba
un īpaša dizaina ūdens pudele
 Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – Samsung Galaxy Fit2 un
bumba ar kluba spēlētāju parakstiem.
 Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – Samsung Galaxy Fit2 un
bumba ar kluba spēlētāju parakstiem.
2.nedēļas izaicinājums:

Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva - Molten ādas basketbola bumba
un īpaša dizaina ūdens pudele.
 Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – Samsung Galaxy Fit2 un
bumba ar kluba spēlētāju parakstiem.
 Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – Samsung Galaxy Fit2 un
bumba ar kluba spēlētāju parakstiem.
3.nedēļas izaicinājums:
Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva - Mūsu zeme – Latvija kolekcijas
krekls.
 Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – Austiņas JBL T600 un bumba
ar kluba spēlētāju parakstiem.
 Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – Austiņas JBL T600 un bumba
ar kluba spēlētāju parakstiem.
4.nedēļas izaicinājums:
Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva- Mūsu zeme – Latvija kolekcijas
krekls.
Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – Austiņas JBL Tune un bumba ar
kluba spēlētāju parakstiem.
Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – Austiņas JBL Tune un bumba ar kluba
spēlētāju parakstiem.
5.nedēļas izaicinājums:
Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva- Mūsu zeme – Latvija kolekcijas
džemperis.
Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – Austiņas JBL Tune un bumba ar
kluba spēlētāju parakstiem.
Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – Austiņas JBL Tune un bumba ar kluba
spēlētāju parakstiem.
6.nedēļas izaicinājums:
Katras grupas uzvarētājam tiek piešķirta LBS balva - Latvijas vīriešu valstsvienības
izlases krekls.
Labākā rezultāta ieguvējam (no visām grupām) – JBL Charge 4 un bumba ar kluba
spēlētāju parakstiem.
Labākā rezultāta ieguvējai (no visām grupām) – JBL Charge 4 un bumba ar kluba
spēlētāju parakstiem.
Lielā balva fināla uzvarētājiem:
Zēnu konkurencē – Sony Playstation 5
Meiteņu konkurencē – Xiaomi Mi Elektriskais skrejritenis

*LJBL vadība kā izaicinājuma organizators ir tiesīga izvērtēt katra dalībnieka veiktā
uzdevuma atbilstību noteikumiem un godīgas spēles principiem, piemēram, vai
dalībnieks apzināti nav stāvējis pārāk tuvu kamerai vai kā citādi labvēlīgi centies
ietekmēt savu rezultātu ar neatļautiem paņēmieniem. Atgādinām, ka uzdevuma laikā
kamerā jābūt redzamam pinam ķermenim, kas atbilst arī uzdevuma sākumā
norādītajam siluetam.

10.Personas datu apstrāde
Datu pārzinis:
Biedrība "Latvijas Basketbola savienība", Adrese: Ieriķu iela 3, Vidzemes
priekšpilsēta, Rīga, LV-1084. Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008025619.

Kontaktpersonas datu apstrādes jautājumos:
LJBL direktore Ieva Ozola (ieva.ozola@lbs.lv) un LJBL projektu vadītājs Elvijs Mičulis
(elvijs.miculis@lbs.lv)

Personas datu apstrādes nolūks ir LJBL dalībnieku reģistrācija, informēšana par
izaicinājuma norises izmaiņām, rezultātu fiksēšana un izaicinājuma norises
atspoguļošana LBS mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos.
Informācija tiek apkopota, lai LJBL rīkotais izaicinājums noritētu sekmīgi un
kvalitatīvi, vienlaikus sniedzot vadības pārstāvjiem informāciju par nepieciešamajiem
uzlabojumiem turpmāko izaicinājumu un konkursu norisē.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu
personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo
personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā
noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret
apstrādi, ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem

pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīga vērsties ar iesniegumu
pie LJBL datu aizsardzības kontaktpersonas vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
– Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu
apstrādēm.

Datu subjektam ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām
sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi ieva.ozola@lbs.lv vai
elvijs.miculis@lbs.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas
pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

