APSTIPRINĀTS:
LBS Valdes sēdē
(ar 2010.gada 17.augusta Protokala Nr.136)

LATVIJAS BASKETBOLA LĪGAS
1.DIVĪZIJAS NOLIKUMS
2010./2011. gada sezonai

LBL 2010./2011. GADA SEZONAS NOLIKUMS

I nodaļa. LĪGAS RĪKOŠANA
А.

JĒDZIENI UN TERMINI

1. PUNKTS.

JĒDZIENI UN TERMINI

Šī nolikuma tekstā izmantoto jēdzienu un terminu nozīme ir šāda.
Agresīva uzvedība – naidīga rīcība vai uzvedība ar mērķi nodarīt personai morālu, fizisku vai cita veida kaitējumu,
neizmantojot fizisku ietekmēšanu.
FIBA – Starptautiskā basketbola amatieru federācija
Klubs – juridiska persona, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk LR) likumdošanu, un
kas veic mācību/treniņu, sacensību, sportisko un audzinošo darbību, kurai ir basketbola komanda (komandas), kā arī
tā atrodas līgumattiecībās ar LBL.
Kluba amatpersonas – personas, kuras ir oficiāli (rakstiski) pilnvarotas pārstāvēt klubu.
Latvijas Basketbola līga (turpmāk LBL) – Latvijas Basketbola Savienības (turpmāk LBS) izpildstruktūra, kas
organizē LBL čempionātu.
LBL čempionāta dalībnieks - jebkura persona, kas minēta kluba/komandas oficiālajā pieteikumā, kā arī LBS
licencēti tiesneši, komisāri un sekretariāta tiesneši un LBL darbinieki.
Latvijas Basketbola līgas čempionāts (turpmāk - Čempionāts) – sacensības starp LBL 1.divīzijas vīriešu
basketbola komandām, kuru dalību tajās apstiprinājusi LBS valde, un kas notiek ar LBL apstiprinātu kalendāru un
ievērojot šo nolikumu, FIBA oficiālos basketbola noteikumus un citus dokumentus, kas attiecināmi uz šā turnīra
norisi.
LBL direktors (turpmāk-Direktors) – LBS amatpersona, kas organizē LBL čempionātu un atbild par tā norisi.
LBL augstākā amatpersona.
Latvijas Basketbola savienība (LBS) - Latvijas Sporta federāciju padomes biedre, kas sadarbojas ar Latvijas
Olimpisko komiteju un savā darbībā ievēro un īsteno Olimpiskās hartas principus. Organizācija, kas rīko un vada
basketbola procesus Latvijā.
Mājas klubs – klubs, kas organizē un ir atbildīgs par spēles norisi savā laukumā.
Nolikums – LBL reglaments, kas nosaka LBL čempionata organizēšanas kartību un sacensību norisi.
„Oficiālie basketbola noteikumi” – FIBA apstiprinātais dokuments.
Pavadošās personas- personas,kuras drīkst atrasties uz soliņa spēles laikā, bet nav minētas spēles protokolā.
Spēlētājs – profesionāls sportists ar pietiekamām basketbola spēles prasmēm, kas saņēmis LBS licenci un piedalās
LBL rīkotajā čempionātā.
Spēles laiks - laika posms no vienas stundas pirms LBL kalendāra paredzētā spēles sākuma līdz vienai stundai pēc
spēles beigu signāla.
Spēles norises zona - spēles laukums un skatītaju tribīnes.
Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.
Tiesnesis, spēles komisārs, sekretariāta tiesnesis – licencētas, LBL galvenā tiesneša nozīmētas personas, kas pilda
savus pienākumus saskaņā ar „Oficiālajiem basketbola noteikumiem” un šo nolikumu.
Vardarbība – vienas personas veikta citas personas fiziska ietekmēšana, kas izpaužas kā tieša iedarbība uz cilvēka
organismu: grūdiena, sitiena veikšana, piekaušana, miesas bojājumu nodarīšana, izmantojot dažādas metodes.
Viesu klubs – klubs, kas piedalās spēlē pretinieka laukumā.
Visi 1. pantā minētie jēdzieni var tikt izmantoti vienskaitlī un daudzskaitlī, nemainot to nozīmi.
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B.

MĒRĶI

2. PUNKTS.
2.1.

C.

Čempionāta rīkošanas mērķi ir šādi:
 LBL čempiona, kas vienlaikus ir arī LR čempions basketbolā, noteikšana;
 popularizēt un attīstīt basketbolu, nodrošinot augsta līmeņa sacensības ar meistarīga līmeņa spēlētaju
līdzdalību visā Latvijā;
 nodrošināt visu LBS rīkoto līgu un Baltijas Basketbola līgas (turpmāk - BBL) savstarpēji saistītu
sistēmu sportiskā principa ievērošanai;
 noteikt Latvijas klubu/komandu pārstāvniecību ULEB un FIBA rīkotajās Eiropas mēroga
klubu/komandu sacensībās.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3. PUNKTS.
3.1.
3.2.

4.2.

4.3.

6.2.
6.3.

7.1.1.

LBL DIREKTORA PIENĀKUMI TIESĪBAS

Direktoram ir pienākums organizēt un vadīt LBL čempionātu atbilstoši augstiem sportiskiem un ētikas
principiem un šā nolikuma prasībām un atbildēt par tā norisi saskaņā ar Oficiālajiem basketbola
noteikumiem, pieņemt patstāvīgus lēmumus, izdodot instrukcijas un rīkojumus, kas saistoši visiem LBL
čempionāta dalībniekiem.
Direktoram ir tiesības, atbilstošī LBL nolikumam, piemērot soda sankcijas klubiem/komandām.
Situācijas, kas nav saistītas ar LBL čempionātu un nav minētas LBL nolikumā vai Oficiālajos basketbola
noteikumos, lēmumus pieņem LBS amatpersonas, atbilstoši LBL Nolikumā paredzētajām amata pilnvarām.

7.PUNKTS.
7.1.

ČEMPIONĀTA ORGANIZĒŠANAS UN RĪKOŠANAS VADĪŠANA

Čempionāta organizēšanas un rīkošanas vadīšanu veic Latvijas Basketbola līga.
LBL atrašanās vieta: Riga, Skanstes iela 13, LV1013
 Тālrunis: (+371) 67296014
 Fakss: (+371) 67292086
 E-pasts: maruta.eglite@lbs.lv; ralfs.pleinics@lbs.lv
 Oficiālā tīmekļa vietne: http://www.basket.lv

6. PUNKTS.
6.1.

ČEMPIONĀTA SPĒĻU RĪKOŠANAS NOTEIKUMI

Čempionātu rīko saskaņā ar „Oficiālajiem basketbola noteikumiem”, ņemot vērā visus oficiālos
grozījumus, precizējumus, papildinājumus un interpretācijas attiecībā uz atsevišķiem „Oficiālo basketbola
noteikumu” pantiem, kā arī atbilstoši šim nolikumam un tā pielikumiem.
Šo nolikumu, kā arī jebkādus tā pielikumus apstiprina Latvijas Basketbola Savienības valde un tos ir
iespējams grozīt un papildināt jebkurā laikā, pamatojoties uz LBS valdes lēmumu. Ja nolikumā paredzēts
mainīt noteikumus, kas skar Čempionāta izspēles kartību, tad, pirms lēmuma pieņemšanas LBS Valdei ir
pienākums pieprasīt klubu/komandu viedokli rakstveidā.
Visiem LBL dalībniekiem ir pienākums ievērot „Oficiālos basketbola noteikumus” un šā nolikuma
prasības.

5. PUNKTS.
5.1.
5.2.

ČEMPIONĀTA RĪKOŠANAS TIESĪBAS

Čempionāta rīkošanas tiesības ekskluzīvi pieder Latvijas Basketbola Savienībai.
LBS uzdevumā un pilnvarojumā Čempionātu rīko LBL.

4. PUNKTS.
4.1.

ČEMPIONĀTA RĪKOŠANAS MĒRĶI

LBL TEHNISKĀ KOMISIJA UN APELĀCIJAS KOMISIJA

LBL Tehniskā komisija ir pirmā instance, kurā tiek izskatīti LBL klubu protesti un kurā klubi/komandas
var apstrīdēt pret tām piešķirtās soda sankcijas.
LBL Tehniskā komisija sastāv no LBS ģenerālsekretāra, viens pārstāvis no katra LBL kluba. LBL
direktors un LBL galvenais tiesnesis piedalās tehniskajā komisijā bez balss tiesībām.
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7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.4.1
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

LBL Tehniskā komisija ir lemtspējīga, ja konkrēta gadījuma izskatīšanas brīdī, sēdē piedalās ne mazāk kā
3 (trīs) komisijas dalībnieki.
LBL Tehnisko komisiju sasauc LBS ģenerālsekretārs.
LBL Tehniskā komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsošanas rezultātā balsu skaits sadalās vienlīdzīgi, izšķirošais ir LBS ģenerālsekretāra balsojums.
LBS Apelācijas komisija izskata jautājumus par LBL Tehniskās komisijas lēumiem.
LBS Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina LBS Padome pēc LBS Valdes ieteikuma.
LBS Apelācijas komisija tiek apstiprināta 3 (trīs) cilvēku sastāvā.
LBS Apelācijas komisija lēmumu pieņem ar veinkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja kāds komisijas
loceklis nevar ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu viedokli viņš drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu
elektroniski vai pa faksu).

8. PUNKTS.
8.1.
8.2.

D.

ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI

Klubi/komandas, kuru dalību apstiprinājusi LBS Valde un kuri, apņemas pildīt LBL nolikuma prasības un
vadās pēc godīgas spēles (Fair Play) un citiem sporta principiem.
Čempionāta dalībnieku sastāvu apstiprina Latvijas Basketbola Savienības valde.

KLUBU/KOMANDU DALĪBA ČEMPIONĀTĀ

9.PUNKTS.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Klubs/komanda
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Dalības maksa LVL 1800,- (viens tūkstotis astoņi simti latu) jaiemaksā Latvijas Basketbola Savienības
kontā līdz 2010.gada 27.augustam.
Spēļu zālei, kurā klubs/komanda aizvada regulārā čempionāta mājas spēles, jabūt ar ne mazāk kā 500
(piecsimts) sēdvietām.
Spēļu zālei, kurā klubs/komanda aizvada mājas spēles čempionāta izslēgšanas turnīrā, jabūt ar ne mazāk kā
800 (astoņsimts) fiksētām sēdvietām.
Spēļu zālei, kurā klubs/komanda aizvada mājas spēles čempionāta izslēgšanas turnīra finālsēriju par
1.vietu, jābūt ar ne mazāk kā 1800 (viens tūkstotis astoņsimts) fiksētām sēdvietām.
Sods par p. 9.2.,9.2.1.,9.2.2. neievērošanu LVL 1000 par katru spēli.
Sacensībām 2010./2011.gada sezonā netiek pielaists klubs/komanda, ja tas/tā nav nokārtojusi visas
saistības LBS un par iepriekšējo sezonu.
Ar atsevišķu LBS valdes lēmumu, sacensībām 2010./2011.gada sezonā var neapstiprināt klubu/komandu,
ja tam/tai ir neizpildītas līgumsaistības pret spēlētājiem un treneriem par iepriekšējo sezonu.
Ja klubs/komanda izveido citu juridisku formu vai personu, kas pārstāv attiecīgo klubu/komandu attiecībās
ar LBS, tad tikai pēc visu kluba/komandas iepriekšējās juridiskās personas visu saistību pārņemšanas, LBS
valde apstiprina klubu/komandu dalībai LBL sacensībās. Kluba/komandas pārstāvjiem ir pienākums ziņot
par šādām izmaiņām.

10.PUNKTS.
10.1.

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.
10.1.5.
10.2.

KLUBU/KOMANDU LBL IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Klubiem/komandām jāapstiprina sava dalība LBL čempionātā līdz 16.augustam atbilstoši LBL nolikumam.
Klubu/komandu pieteikumam jābūt rakstītam uz LBL izsniegtas veidlapas, apliecinātam ar kluba vadības
parakstu un zīmogu.
Pieteikumu veidlapa 2 (divos) eksemplāros ar pieteikto personu (spēlētāju, treneru, komandas amatpersonu
un komandas pavadošo personu) norādītu personas kodu un parakstu.
2 (divi) krāsaini fotoattēli 4 x 6 cm (bez apmalēm), kas uzņemti ne senāk kā pirms trim mēnešiem,
spēlētājiem (spēļu formā), treneriem, oficiālām amatpersonām un pavadošām personām. Fotogrāfijas var
nosūtīt elektroniski JPEG formātā, izmērs 150x200 pikseļi, izšķirtspēja 300 dpi.
Kluba/komandas pieteikuma anketa ar rekvizītiem, ieskaitot pasta adresi ar indeksu, tālruņiem, faksa
numuriem, e-pasta adresēm.
Komandas fotoattēls, kurā redzami visi kluba/komandas spēlētāji, treneri.
Neizpildot 10. panta punktos 10.1. līdz 10.1.5. norādītās prasības, klubam/komandai netiek izsniegti
dokumenti dalībai čempionātā.
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10.3.
10.4.

Kluba/komandas aizpildīts „Kluba/komandas līgums ar LBS” 2 (divos) eksemplāros, kas iepriekš
parakstīts un saņemts no LBL.
Gadījumā, ja mainās informācija par klubu (kontakttālrunis, amatpersona, trenera statuss, spēlētāja
atskaitīšana no komandas sastāva), ir nepieciešams 3 (trīs) darbadienu laikā rakstiski informēt LBL.

11.PUNKTS.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Parakstīts kluba/komandas līgums ar LBS.
Čempionāta nolikuma kopija.
Spēlētāju, treneru un pārējā kluba/komandas personāla licences.
Spēļu kalendārs.
Attiecīgās sezonas katalogs ar klubu/komandu adresēm, telefona numuriem, e pasta adresēm.

12.PUNKTS.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.4.1.

12.5.
12.5.1.
12.6.

E.

13.2.

13.3.
13.3.1.
13.3.2.

SPĒLĒTĀJU DALĪBA 2010./2011.GADA SEZONĀ

Dalībai LBL čempionātā tiek pielaisti visi licencētie kluba/komandas spēlētāji, kuri dzimuši ne vēlāk, kā
1995.gadā.
Kluba/komandas pieteikumā vienlaicīgi var atrasties 20 licencēti spēlētāji.
2010./2011.gada sezonā spēlētāju pārejas nosaka LBS „Spēlētāju licencēšanas un pārejas noteikumi”.
Komandas pieteikumā uz vienu atsevišķu LBL spēli drīkst pieteikt ne vairāk kā 3 (trīs) spēlētājus, kuri nav
Latvijas Republikas pilsoņi.
Ja klubs/komanda vienā čempionāta spēlē vēlas izmantot vairāk kā 3 (trīs) spēlētājus, kuri nav LR pilsoņi,
tad klubam/komandai ir tiesības iegādāties papildus ārzemju spēlētāju kvotas pēc sekojoša izcenojuma:
1)ceturtais ārzemju spēlētājs -LVL 5 000 (pieci tūkstoši) par sezonu;
2)piektais ārzemju spēlētājs -LVL 10 000 (desmit tūkstoši) par sezonu;
3)sestais ārzemju spēlētājs -LVL 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) par sezonu.
Klubi/komandas savus spēlētāju sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt līdz 2011.gada 28.februāra
plkst.17.00.
Vienu spēlētaju papildus drīkst pieteikt līdz 2011.gada 11.marta plkst.17.00.
Klubs/komanda nevar veikt izmaiņas spēlētāju pieteikumā, ja tai, uz izmaiņu izdarīšanas brīža, ir
neapmaksāti rēķins/rēķini Latvijas Basketbola Savienībai.

ČEMPIONĀTA RĪKOŠANAS MĀRKETINGA UN REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI

13. PUNKTS.
13.1.

KLUBIEM/KOMANDĀM LBL IZSNIEDZAMIE DOKUMENTI

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Savas jurisdikcijas robežās LBL un klubi/komandas veic reklāmas darbības, pamatojoties uz līgumiem ar
reklāmdevējiem un sponsoriem.
LBL un klubi/komandas spēļu norises laikā piedāvā sponsoriem šādas reklāmas iespējas:
 reklāma uz basketbola groza vairoga balstiem;
 reklāmas stendi, kas izvietotas ap spēļu laukuma perimetru;
 uzlīmes centra aplī un soda metienu pusapļos;
 uzraksti un uzlīmes uz spēlētāju sporta krekliem, kā arī cita reklāma uz spēlētāju spēļu formām;
 reklāmas karogi, izkārtnes un citi reklāmas veidi sporta kompleksu iekštelpās, ieskaitot reklāmu uz
informatīvā rezultātu tablo;
 reklāma uz poligrāfiskiem darbiem, suvenīriem un citiem izstrādājumiem, ko izgatavo Līga un
klubi/komandas;
 reklāmas un popularizēšanas pasākumi, informatora/pasākuma vadītāja paziņojumi, teksti/klipi uz
informatīvā tablo un citi.
Klubi/komandas, pirms sezonas savstarpēji vienojas ar Direktoru par reklāmas stendu atrašanās vietām:
Ja LBL, čempionāta sākšanas brīdī nav sponsoru līgumu, kas paredz reklāmas izvietošanu LBL
spēlēs,klubiem/komandām ir tiesības izmantot LBL paredzētos reklāmas laukumus savām vajadzībam.
Ja čempionāta laikā LBL noslēdz vienošanos par reklāmas izvietošanu, klubiem/komandām ir pienākums
nodrošināt LBL tai paredzētās reklāmas pozīcijas. LBL par šādu nepieciešamību paziņo klubiem/komandām
ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms nākamās kalendarā paredzētās spēles.
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13.3.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.

13.7.

Ja LBL līdz 2011.gada 15.februārim nav izdevies piesasitīt sponsorus, tad, rakstiski paziņojot par to
klubiem/komandām, LBL atsakās no tai piederošajām reklāmas pozīcijām spēļu zālē.
Klubi/komandas var reklāmas, mārketinga mērķiem izmantot televīzijas, video un foto materiālus, kur
attēlotas kluba/komandas mājas spēles vai kluba/komandas rīkoti pasākumi.
Klubiem/komandām jāsadarbojas ar LBL, Latvijas Basketbola līgas tēla popularizēšanā.
Klubu/komandu sadarbība spēļu translācijas nodrošinātājiem (TV/Interneta portāls):
Klubam jānodrošina viss nepieciešamais, lai zāle būtu piemērota spēļu translēšanai TV un „online” režīmā,
tai skaitā minimālais interneta augšupielādes ātrums – 5 (pieci) Mbit/sekundē.
Klubs ar savām darbībām vai bezdarbību nedrīkst kavēt TV/Interneta portāla darbiniekus.
Klubam jānodrošina TV/Interneta portāla darbiniekiem iespēja veikt visas darbības, kas saistītas ar spēļu
pārraidīšanu, LBL spēļu TV/online translāciju laikā.
Sods par 13.p.neievērošanu - līdz LVL 1000
Visām LBL spēlēm jānotiek Latvijas Republikas teritorijā.Spēles norise ārpus LR iespējamas tikai ar LBL
Direktora rakstisku atļauju.

14. PUNKTS.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

14.5.
14.5.1.

14.5.2.
14.6.
14.7.

Ar savu dalību Čempionāta spēlēs katrs klubs/komanda atzīst, ka LBL ir šādas ekskluzīvas tiesības.
Tiesības uz Čempionāta spēļu televīzijas un interneta translācijām.
Mārketinga un licencēšanas tiesības uz LBL logotipiem, simboliku, oficiālajiem nosaukumiem, preču
zīmēm un tirdzniecības zīmēm.
Tiesības uz reklāmas iespējām poligrāfiskā, suvenīru un citā LBL izgatavotā produkcijā.
Tiesības uz tādu televīzijas, video un fotomateriālu izmantošanu, kuros attēlotas atsevišķas LBL spēles vai
to kopums, ieskaitot spēlētāju attēlus. Pie tam šādas tiesības neatceļ klubu/komandu tiesības uz šādiem
materiāliem, kas fiksēti savās mājas spēlēs.
Tiesības izvietot reklāmas materiālus (reklāmas stendus, reklāmas plakātus) LBL spēļu laikā:
6 (sešu) LBL atbalstītāju/sponsoru reklāmas stendu (maksimālais izmērs 1 x 3 metri) izvietošana
basketbola laukuma malā katras ''mājas'' spēles laikā. Četriem no tiem, ja spēle tiek pārraidīta TV, jāizvieto
TV kameru redzamības zonā. Ar TV kameru redzamības zonu jāsaprot laukuma gala malas, kas atrodas aiz
groza pretī centrālajai kamerai un pretējo laukuma sānu malu (skat.zīmējumu).

Ja spēles laikā tiek izmantoti rotējošie reklāmas stendi vai LED reklāmas, tad LBL ir tiesības uz 15 minūšu
savu sponsoru reklāmas atspoguļojumu spēles laikā.
LBL ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes uz grīdas seguma basketbola laukuma centra aplī.
LBL ir tiesības veikt ģenerālsponsora reklāmas aktivitātes LBL spēļu norises vietās, par to iepriekš paziņojot
(7 darba dienas pirms spēles) attiecīgajam klubam/komandai.
Tiesības izmantot klubu/komandu apstiprināto simboliku ar nosacījumu, ka LBL izmanto klubu/komandu
logotipus, saskaņojot tos ar klubiem.

15. PUNKTS.
15.1.
15.2.
15.3.

LBL TIESĪBAS

KLUBA/KOMANDAS TIESĪBAS

Rīkojot Čempionāta spēles, katram klubam/komandai ir šādas tiesības.
Tiesības organizēt un rīkot mājas spēles savā mājas spēļu zālē, kas atbilst šī nolikuma prasībām.
Tiesības gūt ienākumus, pārdodot biļetes uz mājas spēlēm.
Tiesības izmantot reklāmas iespējas uz basketbolistu spēļu un iesildīšanas formām.
6

LBL 2010./2011. GADA SEZONAS NOLIKUMS
15.3.1.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

Reklāma uz spēļu formas nedrīkst aizsegt spēlētāja formas numuru.
Tiesības izvietot reklāmas materiālus (reklāmas stendus, reklāmas plakātus) LBL mājas spēļu zālē.
Tiesības slēgt līgumus ar trešām pusēm par kluba/komandas rīcībā esošo iespēju izmantošanu.
Tiesības patstāvīgi rīkoties ar līdzekļiem, kas iegūti no savu tiesību izmantošanas.
Tiesības stāties līgumattiecībās ar dažādu kategoriju kluba/komandas sponsoriem (ģenerālsponsors,
oficiālais sponsors, tehniskais sponsors u.c.).
Tiesības uz informāciju par LBL sponsoriem tādā apjomā, kuru nosaka LBL un kas nepieciešams to
saistību izpildei, kuras noteiktas līgumos starp sponsoriem un LBL.
Tiesības slēgt individuālus sponsorēšanas līgumus ar elektroniskiem un drukātiem plašsaziņas līdzekļiem.

II NODAĻA.ČEMPIONĀTA IZSPĒLES SISTĒMA
A.

DALĪBNIEKU SASTĀVS UN IZSPĒLES SISTĒMA

16. PUNKTS.
16.1.

LBL 2010./2011.gada čempionātā piedalās 8 (astoņas) komandas:
Barons
VEF Juniors
BK Ventspils
BK Valmiera
BK Liepājas Lauvas
BK Zemgale
BK BA Turība
Latvijas Universitāte

17. PUNKTS.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
18.7.
18.7.1.
18.7.2.
18.7.3.
18.8.
18.8.1.
18.8.2.

LBL REGULĀRĀS SEZONAS IZSPĒLES KĀRTĪBA

LBL regulārās sezonas izspēle notiek no 2010.gada 23.septembra līdz 2011.gada 31.martam.
LBL regulāraja sezonā piedalās 8 (astoņas) LBL komandas.
Regulārajā sezonā katra komanda ar katru izspēlē 4 (četrus) apļus (tiekas 4 reizes).
Par katru uzvaru komanda saņem 2 punktus, par katru zaudējumu 1 punktu.
Komandu ieņemtās vietas Čempionātā tiek noteiktas saskaņā ar „Oficiālo basketbola noteikumu” sadaļu
„D” - komandu klasifikācija”.

18.PUNKTS.
18.1.
18.2.

DALĪBNIEKU SASTĀVS

LBL IZSLĒGŠANAS TURNĪRA IZSPĒLES KĀRTĪBA

Izslēgšanas spēles notiek no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.maijam.
Izslēgšanas turnīrā piedalās LBL 1.divīzijas komandas, kas regulārajā sezonā ieņēmušas no 1.-6. (pirmās
līdz sestajai) vietai.
LBL izslēgšanas turnīrā uzvarētājs ir Latvijas Republikas čempions.
Pirmā spēle notiek pie komandas, kas Regulārajā turnīrā ierindojusies augstākā vietā;
LBL Regulārajā turnīrā 1.-2.vietu izcīnījušās komandas nodrošina vietu pusfinālā.
Ceturtdaļfināli:
3.vietas ieguvējs spēlē ar 6.vietas ieguvēju – A sērija;
4.vietas ieguvējs spēlē ar 5.vietas ieguvēju - B sērija;
Ceturtdaļfinālā komandas spēlē līdz 2 (divām) uzvarām pēc formulas 1-1-1.
Pusfināli:
1.vietas ieguvējs spēlē ar B sērijas uzvarētāju.
2.vietas ieguvējs spēlē ar A sērijas uzvarētāju.
Pusfinālā komandas spēlē līdz 3 (trim) uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1.
Fināli:
Spēlēs par 3.vietu piedalās abu pusfinālu sēriju zaudētāji un spēlē līdz 3 (trijām) uzvarām pēc formulas 11-1-1-1.
Spēlēs par 1.vietu un Latvijas Republikas čempiona titulu piedalās abu pusfinālu spēļu uzvarētāji un spēlē
līdz 4 (četrām) uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1-1-1.
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APBALVOŠANA

B.

19. PUNKTS.
19.1.
19.1.1.
19.1.2.
19.2.
19.2.1.

KLUBU/KOMANDU, SPĒLĒTĀJU, TRENERA,
PAVADOŠO PERSONU APBALVOŠANA

PIENĀKUMI

20. PUNKTS.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Katrs klubs/komanda, rīkojot Čempionāta spēles, izpilda šādus nosacījumus:
Ievērot „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasības.
Nodrošināt sporta aprīkojuma un visa tehniskā aprīkojuma esamību spēles zālē darbspējīgā stāvoklī un tā
atbilstību „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasībām.
Nodrošināt, lai LBL sacensību laikā, kluba/komandas spēlētāji, treneri, treneru asistenti, oficiālās
amatpersonas un pavadošās personas, kā arī skatītāji ievērotu vispārpieņemtās uzvedības normas un
sabiedrisko kārtību.

B.

MĀJAS KLUBA/KOMANDAS PIENĀKUMI

21. PUNKTS.

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET VIESU KLUBU

21.1.
21.1.1.

21.1.2.
21.1.3.

21.2.

21.3.

RĪKOJOT

KLUBU/KOMANDU PIENĀKUMI

A.

20.3.

ASISTENTU,

Klubam/komandai, kas izcīnījusi 1. (pirmo) vietu čempionātā, tiek piešķirti tituli „Latvijas Basketbola
Līgas 2010./2011.gada čempions” un „LR 2010./2011.sezonas čempions basketbolā vīriešiem”.
Klubs/komanda apbalvojumā saņem LBL ceļojošo kausu un LBL 2010./2011.gada čempionu kausu.
Kluba/komandas spēlētāji, treneris, trenera asistents un pavadošās personas (ne vairāk kā 25 (divdesmit
pieci cilvēki) tiek apbalvotas ar čempionu medaļām.
Klubi/komandas, kas čempionātā ieņēmušas 2 (otro) un 3 (trešo) vietu, tiek apbalvotas ar kausiem par 2
(otro) un trešo (3.) vietu.
Klubu/komandu spēlētāji, treneri, trenera asistenti un pavadošās personas (ne vairāk kā divdesmit pieci
(25) cilvēki) tiek apbalvotas attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.

III NODAĻA. KLUBU/KOMANDU
ČEMPIONĀTA SPĒLES

20.1.
20.2.

TRENERU

Sporta zāle treniľiem
Izslēgšanas turnīra laikā mājas klubs nodrošina viesu klubam/komandai sporta zāli treniņiem ne mazāk kā
divas reizes 24 (divdesmit četru) stundu periodā līdz čempionāta spēles sākumam: iepriekšējā vakarā pirms
spēles (uz laiku ne mazāku par vienu (1) stundu), laika intervālā no 17.00 līdz 21.00 un spēles dienas rītā
(uz laiku ne mazāku par vienu (1) stundu), laika intervālā no pulksten 9.00 līdz 13.00. Vismaz vienam no
treniņiem ir jānotiek tajā sporta zālē, kurā norisināsies pati spēle.
Mājas klubs nodrošina viesu klubam piekļuvi Līgas spēles sporta zālei iesildīšanās veikšanai ne vēlāk kā
45 (četrdesmit piecas) minūtes līdz spēles sākumam.
Treniņu un iesildīšanās laikā mājas klubs nodrošina viesu klubam ne mazāk kā 6 (sešas) „MOLTEN”
firmas spēles bumbas, ko klubs/komanda jau iepriekš saņēmis no LBL.
Par 21. panta punktu 21.1. līdz 21.2.3. pārkāpumu –200 LVL
Minerālūdens
Mājas klubs nodrošina viesu klubam negāzētu minerālūdeni šādā apjomā: 12 (divpadsmit) 1,5 litru pudeles
komandai uz katru treniņu un katru spēli.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL
Ģērbtuves
Mājas klubs nodrošina viesu klubam atsevišķu, aizslēdzamu ģērbtuvi ar dušu un karsto ūdeni.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
8

LBL 2010./2011. GADA SEZONAS NOLIKUMS
21.4.

Vieta filmēšanai
Mājas klubs nodrošina viesu klubam vietu spēles filmēšanas veikšanai. Tiesības veikt spēles filmēšanu ir
abiem klubiem/komandām, kuras sacenšas attiecīgajā spēlē.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

22. PUNKTS.
22.1.

22.2.

Minerālūdens
Mājas klubs nodrošina spēles tiesnešiem un komisāram negāzētu minerālūdeni šādā apjomā: 4 (četras) 1,5
litru pudeles uz vienu spēli.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL
Ģērbtuves
Mājas klubs nodrošina tiesnešiem, spēles komisāram atsevišķu, aizslēdzamu ģērbtuvi ar dušu un karsto
ūdeni.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL.

23. PUNKTS.
23.1.

23.2.
23.3.

23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12
23.13.
23.14.
23.15.
23.16.

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET TIESNEŠIEM, SPĒLES KOMISĀRU

PAPILDUS PRASĪBAS

Nodrošināt vismaz 150 (viens simts piecdesmit) biļešu iegādi viesu kluba līdzjutējiem, pamatojoties tikai
un vienīgi uz viesu kluba rakstisku pieteikumu, kas jāsaņem ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz spēles
dienai.
Pamatojoties uz LBL rakstisku pieprasījumu, kas nosūtīts ne vēlāk kā 2 (divas) dienas līdz spēles
sākumam, nodrošināt LBL līdz 30 (trīsdesmit) biļetēm bez maksas uz katru LBL spēli.
Izmantot savā poligrāfiskajā produkcijā, tai skaitā uz afišām un spēļu programmiņās, LBL un tās sponsoru
logotipus, pamatojoties uz LBL rakstisku pieteikumu, kas tiek nosūtīts ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas
pirms čempionāta sākuma vai ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms kārtējās LBL spēles Čempionāta
laikā.
Informēt sava kluba/komandas sponsorus par spēkā esošiem ierobežojumiem un nododamo pilnvaru
apmēru, slēdzot līgumus un vienošanās.
Izslēgšanas turnīra Finālspēļu laikā, nodrošināt iespēju LBL tiesnešiem noskatīties videoierakstu situācijās,
kad to paredz FIBA noteikumi, uz nepieciešamā aprīkojuma, vai rakstiski vienojoties ar LBL var izmantot
TV spēles translācijai paredzēto tehnisko aprīkojumu.
Pārkāpuma gadījumā – sods 500 LVL
Iesniegt Līgai reģistrētu oficiālo kluba/komandas simboliku.
Nodrošināt LBS licencētu sekretariāta tiesnešu darbu un nodrošināt viņu rīcībā visu nepieciešamo
aprīkojumu, ievērojot „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasības.
Spēles norises laikā nodrošināt ārsta klātbūtni spēles zālē.
Nodrošināt nepieciešamo inventāru un personālu spēles laukuma uzkopšanai spēles norises laikā.
Nodrošināt, ka kluba/komandas karsējmeiteņu grupa un/vai talismans ievēro šī nolikuma prasības.
Nodrošināt, ka tiek ievēroti noteikumi, kas saistīti ar mūzikas instrumentu un mikrofona izmantošanu
spēles laikā.
Nodrošināt komandas treneru un spēlētāju piedalīšanos LBL „Zvaigžņu spēlē” atbilstoši LBL noteiktajiem
izlašu sastāviem.
Veikt spēles videofilmēšanu.
Nodrošināt datortehniku un atsevišķu interneta līniju oficiālajam statistikas protokolam.
Izpildīt prasības preses konferenču organizēšanai.
Izpildīt prasības spēles drošības nodrošināšanai

IV NODAĻA.KLUBU/KOMANDU IZDEVUMI
24. PUNKTS.
24.1.

KLUBA/KOMANDAS IZDEVUMI DALĪBAI ČEMPIONĀTĀ

Klubam/komandas dalības maksa LBL čempionātā sastāda LVL 1 800 (viens tūkstotis astoņi simti).
Dalības maksa ir jāiemaksā LBS kontā līdz 2010.gada 27.augustam.
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24.2.

24.3.
24.4.
24.4.1.
24.4.2.
24.4.3.
24.4.4.
24.4.5.
24.5.

Licenču maksas:
Spēlētāji LR pilsoņi:
1) 25 (divdesmit pieci) lati līdz komandas/kluba pirmajai LBL spēlei;
2) 50 (piecdesmit) pēc komandas/kluba pirmās aizvadītās LBL spēles.
Spēlētāji ar citas valsts pilsonību1)par pirmo spēlētāju 400 (četri simti) latu;
2)par otro spēlētāju 500 (pieci simti) latu;
3)par trešo spēlētāju 600 (seši simti) latu;
4)par ceturto un katru nākamo spēlētāju 800 (astoņi simti) latu.
Licenču maksa ir jāiemaksā LBS kontā pēc rēķina saņemšanas.Licences tiek izsniegtas tikai pēc bankas
maksājuma uzdevuma kopijas saņemšanas.
Visus izdevumus, kas rodas, piedaloties čempionāta izbraukuma spēlēs, klubs/komanda sedz pati.
Ievērojot mājas un izbraukuma spēļu principu, mājas klubs sedz šādus izdevumus:
Negāzēta minerālūdens nodrošināšana viesu kluba, tiesnešu brigādes vajadzībām;
Mājas klubs sedz visus ar sporta kompleksa īri saistītos izdevumus.
Mājas klubs apmaksā visus izdevumus,kas saistīti ar samaksu ārstam vai neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigādei.
Klubam/komandai ir pienākums apmaksāt tiesnešu, komisāru,sekretariāta un palīgpersonāla darbu saskaņā
ar nolikumā apstiprinātajiem izcenojumiem.
Klubam/komandai ir pienākums apmaksāt tiesnešu un komisāru transporta izdevumus dodoties uz spēli un
no tās.
Klubam/komandai 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā jāapmaksā visi rēķini par piespriestajām soda
sankcijām, kas, pamatojoties uz šo nolikumu, uzliktas komandai, kā arī tās spēlētājiem, treneriem,
oficiālajām amatpersonām un pavadošajām personām.
Sods-sākotnējs brīdinājums un termiľš 7 (septiľu) dienu laikā nokārot savas saistības. Ja saistības
netiek nokārtotas, tad komandai tiek liegta dalība katrā nākamajā LBL spēlē līdz soda nomaksai un
ieskaitīts zaudējums ar 0:20 par katru šādu spēli.

V NODAĻA.
TIESNEŠI,SEKRETARIĀTS UN SPĒLES KOMISĀRS
A.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

25. PUNKTS.
25.1
25.2

Čempionāta spēļu tiesāšana tiek veikta saskaņā ar FIBA apstiprinātajiem „Oficiālajiem basketbola
noteikumiem”, to oficiālajām interpretācijām un šo nolikumu.
Uz čempionāta spēļu tiesāšanu var tikt nozīmēti tikai LBS licenci ieguvuši tiesneši, sekretariāta tiesneši un
spēles komisāri.

26. PUNKTS.
26.1
26.2

NOZĪMĒJUMS UZ LĪGAS SPĒLĒM

Katru LBL spēli tiesā 3 (trīs) LBL nozīmēti tiesneši un spēles komisārs, kā arī sekretariāta tiesneši.
Sekretariāta tiesnešus nodrošina mājas klubs.

27. PUNKTS.
27.1.
27.2.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

TRANSPORTA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Tiesnešiem un spēles komisāram jāizvēlas viss ekonomiskākais ceļojuma maršruts.
Tiesnešu un spēles komisāra transporta izdevumu apmaksu veic mājas klubs/komanda:
a)ja izmanto automašīnu, tad vadoties pēc degvielas limita 12l/100 km;
b)ja izmanto sabiedrisko transportu, tad apmaksāt biļetes iegādes izdevumus.
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28. PUNKTS.
28.1.

Ierodoties uz LBL spēli tiesnešiem un spēles komisāram jābūt ģērbtiem uzvalkā un ar kaklasaiti (karstā
laikā pieļaujams krekls un kaklasaite). Džinsu valkāšana nav pieļaujama.

29. PUNKTS.
29.1.
29.1.1.
29.1.2.

29.1.3.

29.1.4.

29.1.5.

30.3.

TIESNEŠU, SPĒLES KOMISĀRA UN SEKRETARIĀTA DARBA APMAKSA

Tiesnešu kolēģijas darba apmaksu par katru spēli veic mājas klubs/komanda:
regulārā čempionāta izspēles laikā tiesnešu darba apmaksa par spēli tiek veikta pēc šāda principa:
- tiesnešiem (3 cilvēki) –LVL 60,00, spēles komisārs (1 cilvēks) – LVL 30,00 pirms nodokļu nomaksas
izslēgšanas turnīra izspēles laikā tiesnešu darba apmaksa par spēli tiek veikta pēc šāda principa:
- tiesnešiem (3 cilvēki) –1/4 fināls - LVL 80, ½ fināls LVL 95, spēle par 3., 4. vietu LVL 95, spēle par
1.,2.vietu LVL 120. Spēles komisārs (1 cilvēks) – 50%(piecdesmit procentu) apmērā no laukuma tiesneša
samaksas pirms nodokļu nomaksas.
Par sekretariāta darba samaksu klubs/komanda vienojas atsevišķi ar sekretariāta tiesnešiem, taču
sekretariāta tiesneša darba apmaksa nedrīkst būt mazāka par LVL 5,- pēc nodokļu nomaksas par katru LBL
spēli.
kluba/komandas neierašanās gadījumā, noformējot spēles protokolu par zaudējumu bez tiesībām turpināt
spēli, tiesnešiem, spēles komisāram un sekretariāta tiesnešiem tiek veikta darba apmaksa kā par notikušu
spēli, apmaksu veic klubs/kamanda, kas neieradās uz spēli;
Apmaksu par laukuma tiesnešu, komisāru, sekretariātu klubam/komandai ir jāveic ne vēlāk kā 45
(četrdesmit piecu) dienu laikā. Ja tā nav veikta, tad komanda saņem brīdinājumu un termiņu 7 (septiņu)
dienu laikā nokārot savas saistības. Ja saistības netiek nokārtotas, tad nākošajā spēlē komandai tiek
piešķirts zaudējums.

30. PUNKTS.
30.1.
30.2.

TIESNEŠU UN SPĒLES KOMISĀRA IZSKATS IERODOTIES UZ SPĒLI

SPĒLES KOMISĀRA PIENĀKUMI

Spēles komisārs ir LBL pārstāvis konkrētas spēles laikā.
Gadījumā, ja pie viņa vēršas kluba/komandas vadība, spēles komisāram jāizrāda sadarbība šī nolikuma
prasību izpildē.
Visi LBL spēles komisāra pienākumi ir fiksēti nolikuma Pielikumā Nr.1.

VI nodaļa. SANKCIJAS, PROTESTI UN DISCIPLINĀRIE SODI
A.

SANKCIJAS ČEMPIONĀTA IETVAROS

31. PUNKTS.
31.1.

31.2.

31.3.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

LBL ar savu pārstāvju starpniecību uzrauga, lai klubi/komandas to oficiālās amatpersonas un pavadošās
personas, ievērotu LBL nolikumu,bet skatītāji un jebkuras citas personas, kas atrodas LBL sacensību
norises vietā, ievērotu sabiedrisko kārtību.
LBL ir tiesīgs piemērot disciplinārās sankcijas un uzlikt sodus basketbola klubiem/komandām, ja tie
pārkāpj LBL nolikumu 1 (vienu) stundu līdz spēles sākumam, spēles laikā un 1 (vienu) stundu pēc spēles
beigām.
Disciplināros sodus (sankcijas) pirmajā instancē uzliek tiesneši un spēles komisārs saskaņā ar „Oficiālo
basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasībām. Otrajā instancē Direktors uzliek sodus, sankcijas,
pamatojoties uz spēles komisāru un tiesnešu ziņojumiem.
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B.

PROTESTI

32. PUNKTS.
32.1.

Ja klubs/komanda ir pārliecināta, ka Oficiālo basketbola noteikumu vai LBL nolikuma neievērošanas
rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un ietekmēts spēles rezultāts, un tā neatzīst spēles beigu
rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku protestu.

33. PUNKTS.
33.1.

33.2.

33.3.
33.4.

34.2.

34.3.

PROTESTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Protesta iesniegšanas gadījumā galvenais tiesnesis, tiesneši un spēles komisārs 2 (divu) stundu laikā nosūta
LBL pa faksu vai e-pastu savus iesniegumus. Protesta noformēšanas un iesniegšanas kārtību nosaka
„Oficiālo basketbola noteikumu” sadaļa „C – Protesta iesniegšanas kārtība”.
Par protesta iesniegšanu tiek informēts oficiālais pretinieku komandas pārstāvis (galvenais treneris vai
komandas vadības pārstāvis konkrētajā spēlē).
Protestu iesniegušais klubs/komanda iemaksā drošības naudu 500 LVL(pieci simti) apmērā, kas
nepieciešama, lai LBL Tehniskā komisija izskatītu attiecīgo protestu. Drošības nauda ar bezskaidras
naudas pārskaitījumu divu bankas darba dienu laikā no protesta iesniegšanas brīža tiek pārskaitīta uz LBS
norēķinu kontu. Protesta apmierināšanas gadījumā klubam/komandai drošības nauda tiek atmaksāta.
Protests LBL iesniedzams rakstiski un LBL Tehniskajā komisijā tiek izskatīts 72 (septiņdesmit divu)
stundu laikā no brīža, kad LBS norēķinu kontā ieskaitīta drošības nauda.
Netiek izskatīti pēc noteiktā termiņa iesniegtie protesti, kā arī protesti bez attiecīgās atzīmes veikšanas
spēles protokolā vai bez iemaksātas drošības naudas.

34. PUNKTS.
34.1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

PROTESTU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Protestu iesniegušās oficiālās amatpersonas ir atbildīgas par protestā iekļautās informācijas patiesumu un
objektivitāti. Gadījumā, ja protestā norādīta nepatiesa, sagrozīta informācija, Direktors par to informē LBL
Tehnisko komisiju.
Pamatojums drošības naudas atmaksāšanai ir šāds: protesta apmierināšana - tādu protestā iekļauto apstākļu
(faktu) atzīšana, kas pārkāpj šī nolikuma vai „Oficiālo basketbola noteikumu” prasības.
a) gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta.
b) gadījumā, ja protests netiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
Protestu iesniegušajai pusei drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad LBL
Tehniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu.
Gadījumā, ja klubs/komanda atsauc iesniegto protestu vai anulē to līdz LBL Tehniskās komisijas lēmuma
pieņemšanai, tad drošības nauda tiek atmaksāta.

35.PUNKTS.

LBL TEHNISKĀS KOMISIJAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

35.1.
35.2.

Tehniskās komisijas lēmumu pārsūdzēšana var notikt tikai LBS Apelācijas komisijā.
LBS Apelācijas komisija, LBL Tehniskās komisijas lēmuma parsūdzēšanas pieteikumu izskata 72
(septiņdesmit divu) stundu laikā no tā saņemšanas brīža, izņemot gadījumu, ja vairāk kā 50% no komisijas
locekļiem neatrodas Latvijas Republikā.

C.

DISCIPLINĀRIE SODI

36. PUNKTS.
36.1.

36.2.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Spēlētāji, treneri, trenera asistenti, kluba/komandas oficiālās amatpersonas un pavadošās personas ir
atbildīgas par uzvedības noteikumu ievērošanu laika posmā, sākot ar 1 (vienu) stundu pirms spēles
sākuma, spēles laikā un 1 (vienu) stundu pēc spēles beigām.
Gadījumā, ja kāda no augstāk minētām komandas personām veic disciplināru pārkāpumu, par kuru
paredzēts sods, spēles komisārs par to sastāda rakstisku ziņojumu un 1 (vienas) stundas laikā pēc spēles
beigām nosūta to uz LBL.
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37. PUNKTS.
37.1.

37.2.
37.3.

LBL DALĪBNIEKU UN SKATĪTĀJU UZVEDĪBA

Necieņas izrādīšana vārdiski vai ar fizisku kontaktu, apvainojoši izteikumi vai žesti no spēlētāju, treneru,
oficiālo amatpersonu un pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem, spēles komisāru, LBL
pārstāvjiem, sekretariāta tiesnešiem, pretiniekiem, skatītājiem.
Līdz spēlei, spēles laikā, pēc spēles – sods 300 LVL
Atkārtota pārkāpuma gadījumā sezonas laikā – sods 600 LVL un diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli.
Par trešo un katru nākamo pārkāpuma atkārtojumu sezonas laikā – sods 1000 LVL un diskvalifikācija uz
3 (trīs) spēlēm

37.4.

Skatītāju uzvedība:

37.4.1.

Klubs/komanda ir atbildīga par tādu plakātu demonstrēšanu savas LBL mājas spēles laikā, kas satur
apvainojumus pēc reliģiskās, rases vai dzimuma piederības pazīmēm un ir cilvēcisko cieņu aizskaroši.
Pārkāpumu fiksē spēles komisārs, starp ceturtdaļām informē apsardzi, ja plakāts netiek noņemts pēc pirmā
brīdinājuma sods 100 – 500 LVL, lēmumu pieņem Direktors.

38. PUNKTS.
38.1.

38.2.
38.3.

Draudi, iebiedēšana, agresīva uzvedība vai vardarbības akti no spēlētāju, treneru, oficiālo amatpersonu un
pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem, spēles komisāru, LBL pārstāvjiem, sekretariāta tiesnešiem,
pretiniekiem un skatītājiem pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles – sods 500 LVL un diskvalifikācija uz 3
(trim) spēlēm.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā sezonas laikā – sods 1000 LVL un diskvalifikācija uz 5 (piecām) spēlēm.
Par trešo un katru nākamo pārkāpuma atkārtojumu sezonas laikā – sods 2000 LVL un diskvalifikācija uz 1
(vienu) kalendāro gadu.

39. PUNKTS.
39.1.
39.1.1.

39.1.2.
39.2.
39.3.
39.3.1.

39.3.2.

40.1.1.
40.1.2.
40.1.3.
40.2.

KOMANDAS DALĪBNIEKA PIEDALĪŠANĀS SPĒLĒ BEZ TIESĪBĀM TO DARĪT

Gadījumā, ja spēlē piedalās spēlētājs un/vai treneris, kuriem nav tiesību piedalīties spēlē vai kuriem ir
jāizlaiž spēle uzlikto sankciju dēļ, sods tiek noteikts pēc šādiem principiem:
Uzvara ar rezultātu tiek piešķirta pārkāpumu izdarījušās komandas pretiniekiem.
Gadījumā, ja pārkāpumu izdarījusī komanda zaudējusi spēli ar rezultāta starpību, kas pārsniedz 20
(divdesmit) punktus, rezultāts paliek spēkā.
Gadījumā, ja spēle beigusies ar citu rezultātu, uzvara tiek piešķirta pretinieku komandai ar rezultātu
„divdesmit pret nulli” (20:0).
Gadījumā, ja uz komandas soliņa spēles laikā atrodas pavadošās personas, kas nav iekļautas komandas
pieteikumā vai kam bija jāizlaiž spēle uzlikto sankciju dēļ – sods klubam/komandai 500 LVL.

41. PUNKTS.
41.1.

ZAUDĒTA SPĒLE BEZ TIESĪBĀM TO TURPINĀT

Gadījumā, ja komanda atsakās uzsākt vai turpināt spēli:
pirmais pārkāpums: pretinieku komandai tiek piešķirta uzvara ar rezultātu „divdesmit pret nulli” (20:0).
Komanda zaudē spēli bez tiesībām to turpināt, klasifikācijā saņem nulle (0) punktus un tai tiek uzlikts sods
500 LVL.
atkārtots pārkāpums: komanda tiek izslēgta no Čempionāta, nospēlētās spēles tiek anulētas.
Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar 15 (piecpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) minūšu kavējumu
(izņemot neparedzētu apstākļu gadījumā) – sods 300 LVL un spēle sākas nekavējoties.
Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar vairāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu kavējumu (izņemot
neparedzētu apstākļu gadījumā):
pirmais pārkāpums: pretinieku komandai tiek piešķirta uzvara ar rezultātu „divdesmit pret nulli” (20:0).
Komanda zaudē spēli bez tiesībām to turpināt, klasifikācijā saņem nulle (0) punktus un tai tiek uzlikts sods
500 LVL
atkārtots pārkāpums: komanda tiek izslēgta no Čempionāta, nospēlētās spēles tiek anulētas.

40. PUNKTS.
40.1.

DRAUDI, IEBIEDĒŠANA, AGRESĪVA UZVEDĪBA UN VARDARBĪBAS AKTI

KLUBA/KOMANDAS NEIERAŠANĀS UZ ČEMPIONĀTA SPĒLI

Gadījumā, ja klubs/komanda neierodas uz spēli 30 (trīsdesmit) minūšu laikā pēc LBL apstiprinātajā
kalendārā noteiktā spēles sākuma, un par to nav brīdinājusi LBL, tad klubam/komandai piemēro šādas
sankcijas:
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41.1.1.
41.2.

klubs/komanda tiek izslēgta no čempionāta, nospēlētās spēles tiek anulētas.
Klubs/komanda sedz pretinieku klubam/komandai (pamatojoties uz iesniegtiem oficiālajiem
dokumentiem)visus izdevumus(tai skaitā zāles īre,transporta izdevumi, sekretariāta/tiesnešu honorārs un
transporta izmaksas),kas radušies piedaloties konkrētajā LBL spēlē.

42. PUNKTS.
42.1.
42.1.1.
42.1.2.

Gadījumā, ja klubs/komanda atsakās no tālākas dalības čempionātā, tad klubam/komandai piemēro šādas
sankcijas:
klubs/komanda tiek izslēgta no čempionāta, nospēlētās spēles tiek anulētas.
LBS valdei ir tiesības lemt par papildus sankcijām.

43.PUNKTS.
43.1.

43.2.

KLUBA/KOMANDAS ATTEIKŠANĀS NO DALĪBAS ČEMPIONĀTĀ

KLUBU/KOMANDU ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

Visas radušās problēmas tiek risinātas LBL komandām kopīgi un LBL iekšienē, vadoties pēc šī nolikuma
un „Oficiālajiem basketbola noteikumiem”, neizmantojot mediju starpniecību.
Pārkāpumu gadījumā par soda piešķiršanu lemj LBL Tehniskā komisija.
Nevienam LBL dalībniekam vai ar klubu/komandu saistītai oficiālai personai nav tiesības ar masu mediju
starpniecību izteikt personīga rakstura aizskarošus izteikumus, lēmumus,komentārus par LBL, tās
amatpersonām vai citu LBL dalībnieku. Pārkāpumu gadījumā par soda piešķiršanu lemj LBL Tehniskā
komisija.

VII NODAĻA. ČEMPIONĀTA SPĒĻU ORGANIZĒŠANA UN RĪKOŠANA
А.

VISPĀRĪGIE ČEMPIONĀTA SPĒĻU RĪKOŠANAS PRINCIPI

44. PUNKTS.

SPĒLE

Spēles notiek saskaņā ar „Oficiālajiem basketbola noteikumiem” un šo nolikumu.

45. PUNKTS.
45.1.
45.2.

45.3.
45.4.

Čempionāta spēles notiek tikai apstiprinātā kalendāra noteiktajās dienās.
Spēļu sākuma laiks:
 darbadienās – ne agrāk kā plkst. 17:00 un ne vēlāk kā plkst. 20:00 pēc vietējā laika.
 brīvdienās un svētku dienās – ne agrāk kā plkst. 14:00 un ne vēlāk kā plkst. 20:00 pēc vietējā laika.
Atsevišķu spēļu sākuma laiku var noteikt LBL.
Mājas klubs/komanda ir atbildīga par spēles sākšanos noteiktajā laikā.
Pārkāpuma gadījumā - sods 500 LVL.

46. PUNKTS.
46.1.
46.1.1.

46.1.2.

46.1.3.
46.2.
46.2.1.

SPĒĻU SĀKUMA LAIKS

SPĒLES DATUMA UN SĀKUMA LAIKA MAIĽA

Spēļu kalendāra projekts
Spēļu kalendāra projekts tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un apstiprinātais spēļu
kalendārs tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms spēļu kalendāra projektā minētās
pirmās spēles sākuma.
Lai jautājums par spēles pārcelšanu tiktu izskatīts, abām komandām, kas piedalās konkrētajā spēlē jāiesniedz
rakstiski iesniegumi LBL. Komandai – izmaiņu iniciatorei, jāizklāsta iemesls, kāpēc nepieciešama spēles
pārcelšana. (Ja nepieciešams, to jāpapildina ar atbilstošu dokumentāciju.)
Izslēgšanas turnīra kalendārs tiek sastādīts, ņemot vērā līguma ar TV nosacījumus. LBL nav tiesību mainīt
spēles, kas paredzetas translēt TV.
Apstiprinātā 2010./2011. sezonas LBL kalendara izmainīšanas procedūra:
Nopietnu iemeslu dēļ klubam ir tiesības lūgt izmainīt spēļu kalendāru regulārajā čempionātā ne vēlāk kā 15
(piecpadsmit) dienas līdz konkrētās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles
pretinieku kluba/komandas vadību - nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.
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46.2.2.

46.3.
46.4.

Lai jautājums par spēles pārcelšanu tiktu izskatīts, rakstiski iesniegumi LBL jāiesniedz abām komandām.
Komandai, kura ir spēļu kalendāra izmaiņu iniciatore, iesniegumā jānorāda pamatoti iemesli, spēles
pārcelšanai (pievienojot, atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina iesniegumā minēto).
Pēc abu klubu/komandu iesniegumu un saskaņotā jaunā spēles datuma vai sākuma laika saņemšanas LBL,
24 (divdesmit četru) stundu laikā rakstiski paziņo klubiem/komandām savu galīgo lēmumu šajā jautājumā.
LBL ir tiesības izmainīt sacensību kalendāru LBS vai LBL klubu, kas piedalās Eiropas klubu turnīros,
interesēs, ievērojot attiecīgās ‘’mājas’’ komandas sporta zāles pieejamību.

47. PUNKTS.
47.1.

47.1.1.

47.1.2.
47.2.

Klubs/komanda var uz katru spēli pieteikt ne vairāk kā 12 (divpadsmit), bet ne mazāk kā 8 (astoņus)
spēlētājus no to spēlētāju saraksta, kas iekļauti komandas oficiālajā pieteikumā.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL par katru iztrūkstošo spēlētāju līdz 8 (astoľu) spēlētāju skaitam.
Spēles laikā uz komandas soliņa var atrasties ne vairāk kā astoņpadsmit (18) personas: 12 (divpadsmit)
spēlētāji, un 6 (sešas) komandas pavadošās personās (treneri, ārsti utt.), kuras norādītas konkrētās spēles
pieteikumā. Visām minētajam personām jābūt norādītām pieteikumā, uz kura pamata komanda pielaista
dalībai čempionātā. Tikai iepriekš uzskaitītām personām ir tiesības spēles laikā atrasties uz komandas
soliņa.
Par pārkāpumu – sods 300 LVL par katru pārkāpēju.
Diskvalificētu spēlētāju, kas izlaiž spēli, neiekļauj pieteikumā spēlei un viņam nav tiesību atrasties
rezerves spēlētāju soliņa zonā.
Klubs/komanda ir atbildīga par LBL iesniegtās informācijas patiesumu. Nepatiesas informācijas
sniegšanas gadījumā klubam/komandai piemēro Direktora noteiktu disciplināru sodu.

48. PUNKTS.
48.1.
48.2.

48.3.
48.4.

48.5.
48.6.

48.7.
48.8.

48.9.

49.2.

SPĒLĒTĀJI

Spēļu formai jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasībām.
Katra kluba rīcībā ir jābūt vismaz 2 (diviem) spēļu formas komplektiem, kas atbilst „Oficiālo basketbola
noteikumu” un šī nolikuma prasībām. Vienam komplektam jābūt gaišā krāsā, otram – tumšā.
Piezīme. Komandu oficiālajos pieteikumos ir norādīts kādā krāsā ir mājas un kādā izbraukuma formas
krāsa. Mājas klubam ir priekšroka spēļu formas krāsas izvēlē.
Spēļu formas krekla priekšpusē, kreisā augšējā stūrī izvietojams LBL logotips, izmērs 5х6,5 cm.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL par katru spēli.
Numuri uz spēlētāja spēļu formas krekla var būt robežās no 4 līdz 15;no 20 līdz 25;no 30 līdz 35; no 40
līdz 45; no 50 līdz 55
Par pārkāpumu – spēlētāja nepielaišana dalībai spēlē.
Komandu izsaukšanas laikā pirms spēles sākuma spēlētāji dodas laukumā vienotā formā.
Par pārkāpumu – sods 100 LVLpar katru pārkāpēju.
LBL spēles laikā spēlētājiem T-kreklu vai T-kreklu ar garām piedurknēm, zem spēļu formas krekla valkāt
aizliegts.
Par pārkāpumu – spēlētāja nepielaišana dalībai spēlē.
Spēlētāji var valkāt tikai tādu sporta ekipējumu, kas atbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” prasībām.
Par pārkāpumu – spēlētāja nepielaišana dalībai spēlē.
Vismaz 1 (viens) spēlētājs no katras komandas pēc spēles beigām sniedz interviju plašsaziņas līdzekļu
pārstāvjiem, kas saņēmuši spēles organizētāju akreditāciju.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
Pēc LBL lēmuma komandu spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga vai narkotisko vielu kontrole. Veicot
šādas kontroles procedūru, spēlētāji, klubi un pārējie dalībnieki vadās pēc LBL apstiprinātiem „Dopinga
un narkotisko vielu kontroles noteikumiem” (Pielikums Nr.2).

49. PUNKTS.
49.1.

KLUBA/KOMANDAS SASTĀVS

TRENERI, TRENERU ASISTENTI UN PAVADOŠĀS PERSONAS

Protokolā ierakstītais treneris un trenera asistents ir klāt komandu izsaukšanas laikā pirms spēles.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
Trenerim un trenera asistentam ir jābūt atbilstoši ģērbtiem. Vīriešiem obligāts ir uzvalks.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL par katru treneri un katru spēli.
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49.3.
49.4.
49.5.
49.6.

49.7.

49.8.

Spēles laikā stāvēt kājās atļauts tikai trenerim. Treneris drīkst spēles laikā sazināties ar saviem spēlētājiem
ar nosacījumu, ka viņš paliek savas komandas soliņa zonā.
Treneris un trenera asistents spēles laikā drīkst pienākt pie sekretariāta galdiņa, lai saņemtu statistikas
informāciju tikai tad, kad bumba nav spēlē un spēles pulkstenis ir apturēts.
Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes līdz spēles sākumam, abu komandu treneri vai to pārstāvji nodod
spēles komisāram spēles pieteikumu, spēlētāju licences.
Ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes līdz spēles sākumam, abu komandu treneri ar savu parakstu protokolā
apstiprina komandas dalībnieku uzvārdus un tiem atbilstošos numurus, treneru uzvārdus. Tai pašā laikā
viņi norāda 5 (piecus) spēlētājus, kas sāks spēli. Šo informāciju pirmais sniedz mājas kluba/komandas
treneris.
Pēc spēles pulksteņa signāla, kas vēsta par spēles beigām, treneris, trenera asistents un pavadošās personas
nedrīkst iesaistīties diskusijās ar spēles tiesnešiem, spēles komisāru, sekretariāta tiesnešiem vai skatītājiem.
Par pārkāpumu – sods 300 LVL katram pārkāpējam.
Treneri pēc spēles beigām sniedz interviju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas saņēmuši spēles
organizētāju akreditāciju.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

50. PUNKTS.
50.1.

50.2.

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKA PALĪDZĪBA

Nopietnu nelaimes gadījumu vai sportistu traumu gadījumos, ja ar to nespēj tikt galā komandu ārsti, mājas
komandai ir pienākums izsaukt neatliekamās medicīniskas brigades darbiniekus un nodrošināt to
piekļūšanu notikuma vietā. Par pārkapumu-sods 1000 LVL
LBL neuzņemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem LBL čempionāta laikā.

51. PUNKTS.

PAPILDUS PERSONĀLS

Mājas klubs nozīmē personālu vismaz 2 (divu) cilvēku sastāvā laukuma uzkopšanai spēles laikā un
nodrošina nepieciešamo inventāru. Personālam jāatrodas ne tuvāk kā 2 (divu) metru attālumā no spēles
laukuma un jābūt izvietotiem pa labi vai pa kreisi pie vairoga balsta konstrukcijas, kā arī tie nedrīkst
aizsegt skatu televīzijas kamerām un/vai tiesnešiem. Personālam jābūt ģērbtam vienotās formās.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL par katru personu.

52. PUNKTS.
52.1.
52.2.
52.3.
52.4.

Spēles laikā ir ieteicama karsēju grupas un/vai kluba/komandas talismana klātbūtne. Spēles laikā, tiem
jāatrodas ne tuvāk kā 2 (divu) metru attālumā no spēles laukuma, kā arī aiz reklāmas plāksnēm.
Karsēju grupai un/vai talismanam atļauts iznākt laukumā tikai pieprasīto minūtes pārtraukumu vai spēles
pārtraukumu laikā.
Karsēju grupai un/vai talismanam jāatstāj laukums vēlākais 10 (desmit) sekundes līdz spēles atsākšanai.
Pieprasīto minūtes pārtraukumu laikā aizliegts rīkot konkursus un šova programmas ar skatītāju līdzdalību.
Par pārkāpumu-sods 100 LVL

53. PUNKTS.
53.1.

53.2.
53.3.

MŪZIKAS INSTRUMENTU UN MIKROFONA IZMANTOŠANA SPĒLES LAIKĀ

Muzikālā pavadījuma atskaņošana caur skaņu pastiprinošu aparatūru atļauta tikai tādos gadījumos, kad
bumba nav spēlē.
Par pārkāpumu – sods 300 LVL par katru punktu.
Spēles dalībnieku un skatītāju informēšanu sporta kompleksā jāveic informatoram.
Aizliegts izmantot mikrofonu komandas uzmundrināšanai vai skatītāju emociju pastiprināšanai, kā arī
citiem mērķiem, kad bumba ir spēlē.
Par 53. panta punktu 53.2. un 53.3. pārkāpumu – sods 300 LVL

54. PUNKTS.
54.1.
54.2.

KARSĒJU GRUPA UN KLUBA/KOMANDAS TALISMANS

SPĒLES FILMĒŠANA

Mājas klubs obligāti veic spēles filmēšanu.
Mājas klubs 7 (septiņu) dienu laikā pēc spēles nogādā LBL kvalitatīvu attiecīgās spēles videoieraksta pilnu
versiju. Klubiem ir obligāta videoieraksta iesniegšana DVD formātā. Mājas klubs obligāti veic spēles
filmēšanu ar augstas kvalitātes aprīkojumu.
Par pārkāpumu – sods 300 LVL
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54.3.

54.4.
54.5.

B.

Tiesības veikt spēles filmēšanu ir abiem klubiem/komandām, kuras sacenšas attiecīgajā spēlē. Mājas klubs
nodrošina viesu klubam vietu spēles filmēšanas veikšanai.
Par pārkāpumu – sods 300 LVL
Mājas klubam/komandai ir pienākums 60 (sešdesmit) minūšu laikā pēc spēles nodot viesu komandai DVD
kopiju ar tikko notikušās spēles ierakstu.
Mājas klubam/komandai ir pienākums 3 (trīs) stundu laikā pēc spēles beigām, ievietot spēles ierakstu LBL
serverī.
Sods par 54.panta punktu 54.4. un 54.5. neievērošanu 300 LVL

SPĒLES LAUKUMS UN TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

55. PUNKTS.
55.1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Jebkuram sporta kompleksam, sporta arēnai, kurā notiek čempionāta spēles, jāatbilst LBL nolikuma
prasībām un jābūt Direktora apstiprinātai.
Par pārkāpumu – mājas klubs saľem zaudējumu bez tiesībām turpināt spēli.

56. PUNKTS.

TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

Mājas klubs nodrošina visa tehniskā aprīkojuma esamību spēles zālē darbspējīgā stāvoklī un tā atbilstību
„Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasībām.

57. PUNKTS.
57.1.
57.2.
57.3.
57.4.

57.5.

SPĒLES LAUKUMA ZONA

Spēles laukuma izmēri ir 28 (divdesmit astoņi) metri garumā un 15 (piecpadsmit) metri platumā („Oficiālie
basketbola noteikumi”).
Jebkuriem šķēršļiem, ieskaitot komandas soliņu, jāatrodas ne mazāk kā 2 (divu) metru attālumā no spēles
laukuma („Oficiālie basketbola noteikumi”).
Spēles laukumam jābūt izgatavotam no koka un nodalītam ar ierobežojošām līnijām 5 (piecu) cm platumā,
kā arī ar papildu ierobežojošo līniju krasi kontrastējošā krāsā un ne mazāk kā 2 (divu) metru.
Spēles laukumam jābūt vienmērīgi un pietiekami apgaismotam (1000 luksi), spēles translācijas gadījumā
televīzijā – 1500 luksi, un pie tam gaismas avoti nedrīkst būt vērsti acīs spēles dalībniekiem.
Par pārkāpumu – sods 500 LVL
Spēles laikā aizliegts izmantot gaismas efektus, kas vērsti uz spēles laukumu. Gaismas efektus var izmantot
minūtes pārtraukumu laikā un pārtraukumos starp spēles periodiem.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL. Atkārtota pārkāpuma gadījumā sods – 500 LVL par katru spēli.

58. PUNKTS.

GRIESTI

Griestu augstums vai attālums līdz viszemākajam priekšmetam virs spēles laukuma nedrīkst būt mazāks nekā 7
(septiņi) metri.

59. PUNKTS.
59.1.
59.1.1.
59.1.2.
59.1.2.
59.2.
59.3.

59.4.

SĒDVIETAS UN, BIĻEŠU TIRDZNIECĪBA

Skatītāju sēdvietu skaits zālē nedrīkst būt mazāks par:
500 (pieciem simtiem) regulārā turnīra laikā;
800 (astoņiem simtiem) izslēgšanas turnīra laikā.
1800 (vienu tūkstoti astoņiem simtiem), finālspēļu, par pirmo vietu, laikā.
Ieteicams, lai visi skatītāji sēdētu ne tuvāk kā 5 (piecu) metru attālumā no spēles laukuma.
Mājas klubam/komandai ir jānodrošina biļešu iegādes iespējas vismaz 48 stundas pirms konkrētās LBL
spēles sākuma, ja biļešu tirdzniecība notiek Internetā un ne vēlāk, kā 2 (divas) stundas pirms konkrētās
spēles sākuma, ja biļešu tirdzniecība notiek sporta zālē/hallē.
Sods- 500 LVL par katru spēli
Mājas klubam/komandai uz katru LBL spēli brīvajā tirdzniecībā jānodrošina tāds biļešu apjoms, kas
sastāda vismaz 2/3 no fiksēto sēdvietu skaita sporta zālē.
Sods-1000 LVL par katru spēli
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60. PUNKTS.

GAISA TEMPERATŪRA SPĒLES ZĀLĒ

Spēles zālē obligāti jābūt pieejamam termometram gaisa temperatūras mērīšanai. Gaisa temperatūrai spēļu
zālē nedrīkst būt zemāka par sešpadsmit (160 С) grādiem un ne augstākai par divdesmit pieciem (250 С)
grādiem.
Par pārkapumu- sods
200 LVL

61. PUNKTS.
61.1.
61.2.
61.3.
61.4.
61.5.
61.6.

Vairogiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša caurspīdīga, viengabala materiāla ar izmēru 180х105 cm.
Konstrukcijas priekšpusei, pie kuras tiek stiprināts vairogs, jāatrodas ne mazāk kā 2 (divu) metru attālumā
no gala līnijas ārējās malas.
Vairogam un tā balsta konstrukcijai jābūt polsterētai.
Par pārkāpumu – sods 500 LVL
Groza stīpām jābūt izgatavotām no cieta tērauda, jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma
„Basketbola aprīkojums” prasībām un jābūt aprīkotiem ar amortizējošām ierīcēm.
Groza tīklam jābūt izgatavotam no baltas auklas un tam jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu”
pielikuma „Basketbola aprīkojums” prasībām.
Sporta kompleksā jāatrodas vismaz 1 (vienam) rezerves vairogam ar groza stīpu un tīklu, tāpat mājas kluba
rīcībā jābūt viss nepieciešamais aprīkojums un personāls bojāta vairoga ātrai nomaiņai.
Ja mājas klubam nav rezerves vairoga, tad tā nomaiľas nepieciešamības gadījumā klubs saľem
zaudējumu 0:20 bez tiesībām turpināt spēli.

62. PUNKTS.
62.1.
62.2.

VAIROGI UN GROZI

BUMBAS

Bumbām jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums” prasībām, konkrēti
7 (septītais) izmērs.
Čempionāta spēļu oficiālās bumbas ir „MOLTEN” basketbola bumbas. Katrai komandai gan iesildoties,
gan uz treniņiem jānodrošina ne mazāk kā 6 (sešas) bumbas. Klubiem/komandām ir tiesības spēlē
izmantot cita ražotāja basketbola bumbas tikai gadījumā, ja LBL nav nodrošinājis klubu/komandu ar
vismaz 6 (sešām) „MOLTEN” bumbām.
Par parkāpumu -sods 500 LVL

63. PUNKTS.

SEKRETARIĀTA GALDIĽŠ

Sekretariāta galdiņš garumā ne mazāk par 6 (sešiem) metriem un augstumā ne mazāk par 80 (astoņdesmit)
centimetriem tiek novietots blakus sānu līnijas viduspunktam („Oficiālo basketbola noteikumu” pielikums
„Basketbola aprīkojums”). 1 (viens) krēsls starp laika ņēmēju un sekretāru paredzēts spēles komisāram.
Abās sekretariāta galdiņa pusēs – pa labi un pa kreisi - novietojami ne mazāk kā divi krēsli katras
komandas spēlētājiem, kas nāk uz maiņu.

64. PUNKTS.
64.1.

64.2.

Spēles zālē jābūt „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums” prasībām
atbilstošam rezultātu tablo, kas rāda lejupejošu spēles laiku, ar skaļu automātisko signālu (mērot no 1m
attāluma 120 decibeli), kas vēsta spēles laika beigas.
Signālam jābūt viegli sadzirdamam paaugstināta trokšņa apstākļos (mērot no 1m attāluma 120 decibeli).
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
Tāpat uz tablo kā minimums jābūt redzamiem komandu nosaukumiem, katras komandas gūtajiem
punktiem, komandas piezīmju skaitam, pašreizējā spēles perioda numuram, pieprasīto minūtes
pārtraukumu skaitam.
Ja tablo neatbilst iepriekš uzskaitītajām prasībām – sods 500 LVL
 Ja tablo nedarbojas līdz spēles sākumam vai tablo nav vispār – sods 500 LVL
 Par traucējumiem tablo darbībā spēles laikā – sods 200 LVL

65. PUNKTS.
65.1.
65.2.

REZULTĀTA TABLO

SPĒLES PULKSTENIS

Spēles pulkstenim jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums prasībām.
Gadījumā, ja galvenais spēles pulkstenis atrodas virs spēles laukuma centra, to jādublē ar sinhroniem
spēles pulksteņiem aiz abām laukuma gala līnijām tādā augstumā, kas pietiekams, lai tos skaidri redzētu
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visas ar spēli saistītās personas, tai skaitā skatītāji. Katram dublējošam pulkstenim spēles laikā jārāda
rezultāts un atlikušais spēles laiks.
Ja spēles pulkstenis nedarbojas līdz spēles sākumam vai tā nav vispār – sods 300 LVL
Par traucējumiem spēles pulksteľa darbībā spēles laikā – sods 100 LVL

66. PUNKTS.
66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

Spēles zālē jāatrodas „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums” prasībām
atbilstošai automātiskai 24 sekunžu digitālai ierīcei, kas rāda dilstošu laiku sekundēs, ar skaļu no spēles
laika beigu signāla atšķirīgu automātisku signālu, kuram jāatskan, beidzoties 24 sekunžu laika
periodam.
Signālam jābūt viegli sadzirdamam paaugstināta trokšņa apstākļos.
24 sekunžu ierīcei jāspēj ieslēgties, rādot 24 (divdesmit četras) vai 14 (četrpadsmit) sekundes, apstāties un
rādīt displejā atlikušās sekundes, turpināt laika atskaiti no apstāšanās brīža un pēc nepieciešamības nerādīt
neko („Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums”).
24 sekunžu ierīces displejam kopā ar dublējošo spēles pulksteni un sarkanu gaismas signālu jābūt
piestiprinātam katrai vairoga balsta konstrukcijai ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) cm augstumā virs vairoga un
aiz tā vai piestiprinātam pie griestiem („Oficiālo basketbola noteikumu” pielikums „Basketbola
aprīkojums”).
Ja 24 sekunţu ierīce nedarbojas līdz spēles sākumam vai tās nav vispār – sods 300 LVL
Par traucējumiem 24 sekunţu ierīces darbībā spēles laikā – sods 100 LVL
24 sekunžu ierīcei jāatbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma „Basketbola aprīkojums” prasībām:
„Elektriskajam gaismas signālam uz divdesmit četru sekunžu ierīces displeja jābūt:
 spilgti sarkanā krāsā,
 sinhronizētam ar spēles pulksteni tādā veidā, lai iedegtos, kad atskan perioda spēles laika beigu signāls.”
Par pārkāpumu – sods 100 LVL par katru spēli.

67. PUNKTS.
67.1.

67.2.
67.3.

67.4.

C.

24 SEKUNŢU IERĪCE

PAPILDU PRASĪBAS

Spēles zālē jābūt vismaz 2 (diviem) atsevišķiem, skaidri dzirdamiem, skaļiem (mērot no 1m attāluma 120
decibeli) skaņas signāliem :
 1 (viens) atrodas laika ņēmēja un sekretāra rīcībā un tam jāatskan automātiski, norādot perioda spēles
laika beigas. Laika ņēmējam un sekretāram jābūt iespējai iedarbināt signālu manuāli (t.i. nepieciešama
pults ar signāla ieslēgšanas pogu gan laika ņēmējam, gan sekretāram), kad nepieciešams pievērst
tiesnešu uzmanību;
 1 (viens) atrodas divdesmit četru sekunžu operatora rīcībā un tam jāatskan automātiski, norādot 24
sekunžu perioda beigas.
Abiem signāliem jābūt pietiekami skaļiem, lai tos varētu viegli sadzirdēt īpaši skaļa trokšņa apstākļos.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
Spēles zālē obligāti jābūt mikrofonam un akustiskajiem skaļruņiem.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL
Tāpat čempionāta spēļu rīkošanai sporta kompleksam jāatbilst šādām papildu prasībām:
 labiekārtotu ģērbtuvju pieejamība komandām, tiesnešiem un spēles komisāram,
 pietiekama vietu skaita pieejamība akreditētajiem žurnālistiem,
 telpas pieejamība preses konferences rīkošanai,
 finālspēļu laikā telpas pieejamība LBL pārstāvjiem;
Spēlei jāsākas precīzi noteiktajā laikā. Pirmsspēles šova programmas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.
Komandu izsaukšanai, 3 (trīs) minūšu iesildīšanās posmam kopā atvēlētas 6 (sešas) minūtes pirms spēles
sākuma.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL

PRASĪBAS PRESES KONFERENCES RĪKOŠANAI

68. PUNKTS.

IEPRIEKŠ REZERVĒTAS VIETAS

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jābūt rezervētām vismaz 10 (desmit) vietām uz katru LBL spēli.
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Par pārkāpumu – sods 100 LVL

69. PUNKTS.

PRESES CENTRS

Organizatoriem sporta kompleksā ir jānodrošina telpa (preses centrs) pēcspēles preses konferenču
rīkošanai.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

70. PUNKTS.

SAZIĽAS LĪDZEKĻI

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem janodrošina brīva piekļuve internetam gan sporta zālē, gan preses
konferences telpā.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

71. PUNKTS.

OFICIĀLAIS STATISTIKAS PROTOKOLS

Oficiālo statistikas protokolu izdala plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pēc katra spēles perioda beigām.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

72. PUNKTS.

PLAŠSAZIĽAS LĪDZEKĻU PĀRSTĀVJU AKREDITĀCIJA

Klubi/komandas veic plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju uz sezonu un/vai atsevišķām spēlēm
kluba/komandas noteiktajā kārtībā.

73. PUNKTS.

KLUBA
PĀRSTĀVIS
PARSTĀVJIEM

SADARBĪBAI

AR

PLAŠSAZIĽAS

LĪDZEKĻU

Klubam/komandai ir jābūt savam pārstāvim sadarbībai ar masu saziņas līdzekļiem, kas ir ierakstīts
komandas pieteikumā un atbild par žurnālistu akreditāciju,uzņemšanu un preses konferenču rīkošanu.
Par pārkāpumu – sods 200 LVL

74. PUNKTS.
74.1.
74.2.

74.3.

74.4.

74.5.

D.

Pēcspēles preses konferencei jānotiek īpaši šim mērķim atvēlētā telpā.
Preses konferencei jānotiek ja uz spēli ir ieradušies ne mazāk kā 3 (trīs) žurnalisti. Tai jāsākas ne vēlāk kā
pēc piecpadsmit (15) minūtēm pēc spēles beigām.
Par preses konferences nerīkošanu– sods 200 LVL
Preses konferencē ir obligāta trenera un viena spēlētāja no katras komandas klātbūtne. Preses konferenci
rīko, vispirms uzaicinot viesu komandas treneri (un spēlētāju), pēc tam – mājas kluba treneri (un
spēlētāju).
Par trenera vai spēlētāja neierašanos – sods 200 LVL
Aizliegts paust izteikumus, kas aizskar LBL pārstāvju, klubu/komandu spēlētāju, treneru, oficiālo
amatpersonu un pavadošo personu, tiesnešu un citu personu godu, cieņu un profesionālo reputāciju.
Par pārkāpumu – sods 1000 LVL
Pēc preses konferences beigām preses sekretārs ziņo spēles komisāram par tās norisi un tajā pieļautajiem
pārkāpumiem.
Par pārkāpumu – sods 100 LVL

PRASĪBAS LĪGAS DALĪBNIEKU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI

75. PUNKTS.
75.1.

75.2.
75.2.1.

PĒCSPĒLES PRESES KONFERENCE

PRASĪBAS KLUBIEM/KOMANDĀM

Drošības dienests
 Mājas klubs ir atbildīgs par čempionāta dalībnieku (tiesnešu, spēles komisāra, LBL pārstāvju,
sekretariāta tiesnešu, spēlētāju, treneru, pavadošo un citu personu) drošības nodrošināšanu, kā arī par
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēles norises zonā līdz tās sākumam, tās laikā un pēc tās beigām.
Šīs funkcijas veikšanai mājas klubs/komanda nodrošina kvalificētas apsardzes klātbūtni.
Apsargājamie objekti
Obligāti apsargājamie objekti ir šādi:
 spēles norises zona kopumā,
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75.2.2.
75.2.3.

75.2.4.

75.3.
75.3.1.

 tiesneši, spēles komisārs, sekretariāta tiesneši spēles zālē (ne mazāk kā 2 (divi) apsargi, sākot ar 1
(vienu) stundu pirms spēles sākuma, un līdz iesēdināšanai transportā
 tiesnešu, spēles komisāra ģērbtuves telpas,
 skatītāju tribīnes.
Pēc ierašanās spēles zālē, atbildīgais par apsardzi tiek iepazīstināts ar spēles komisāru
Spēles norises zonā aizliegts:
a) pārdot alkoholiskos dzērienus,
b) smēķēt ārpus tam paredzētām vietām,
c) izmantot karogus ar koka kātu,
d) mest uz laukuma jebkādus priekšmetus,
e) jebkādā veidā aizskart tiesnešus, spēles komisāru,sekretariāta tiesnešus, spēlētājus, trenerus, pavadošās
personas vai pretinieku komandas skatītājus, draudēt tiem (vārdiski vai savādākā veidā).
Par šī panta noteikumu ievērošanu ir atbildīgs mājas klubs.
Apsardzes pārstāvji var tuvoties laukumam tuvāk par 2 (divu) metru attālumu vai iziet tieši spēles laukumā
tikai pēc tiesnešu uzaicinājuma.
Gadījumā, ja skatītāji, spēlētāji, treneri vai pavadošās personas dodas spēles laukumā ar skaidru nolūku
veikt vardarbības aktus, apsardzes pārstāvji nekavējoties iejaucas, lai aizsargātu spēles dalībniekus un
skatītājus.
Spēles drošības nodrošināšanas prasību neizpilde
Par prasību neizpildi spēles drošības nodrošināšanai, kā rezultātā izcēlies incidents, ar īpašu Direktora
lēmumu, var tikt uzliktas šādas sankcijas:
 nākamās spēles aizvadīšana bez skatītājiem,
 spēles aizvadīšana neitrālā laukumā vai pretinieku laukumā,
 LBL uz pārkāpēju klubu/komandu rēķina nodrošina personisko drošību tiesnešu brigādei, bet atsevišķos
gadījumos arī visas spēles drošību kopumā.
Par 75. panta punkta 75.2.1. pārkāpumu – sods 500 LVL un pārkāpuma novēršana. Gadījumā, ja
pārkāpums novedis pie incidenta – sods 1000 LVL.
Par 75. panta punkta 75.2.3. (a,b,c,d)pārkāpumu – sods 300 LVL un pārkāpuma novēršana.
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