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SACENSĪBU NORISE UN VĒRTĒŠANA 
  
 Čempionāts risinās vienā līgā, turnīram reģistrējot visas komandas, kas pirms turnīra 
sākuma iesniegušas elektronisku,mutisku vai cita veida pieteikumu. 
 Čempionātā sieviešu komandas aizvada 1 apļa sacensību (komandas katra ar katru 
izspēlē vienu spēli). Pēc šī sacensību posma tiek noteikts turnīra vietu sadalījums un 
godalgoto vietu ieguvušās komandas.  
 Visi spēles noteikumi tiek traktēti pēc starpautiskajiem FIBA noteikumiem, izņemot 
punktus, kas atrunāti turnīra nolikumā.  
 Organizatori spēļu norises vietā nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī 
nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
  

 
1. SACENSĪBU KĀRTĪBA REGULĀRAJĀ TURNĪRĀ 

 
1.1 Spēles laiks regulārajā turnīrā ir 4 x 8 min., papildlaiks 5 minūtes,minūtes pārtraukumi – 2 pirmajā 

puslaikā, 3 otrajā puslaikā un 1 minūtes pārtraukums katrā papildlaikā katrai komandai. 
1.2 Starp ceturtdaļām 2 min. pārtraukums. 
1.3 Starp puslaikiem 5 min. pārtraukums.  
1.4 Drīkst pārcelt jebkuru spēli, iepriekš vienojoties ar pretinieku komandu, to saskaņojot ar 

galveno tiesnesi. 
1.5 Ja komandas nevienojas par spēļu pārcelšanu, spēle notiek izsludinātajā laikā un vietā. 

Neierašanās gadījumā komandai piemēro 2.3 punktā noteikto. 
1.6 Ja pirms spēles kādam spēlētājam ir acīm redzama vai jūtama alkahola,narkotisko vai 

psihotropu vielu klātbūtne spēlētājā izelpā vai uzvedībā, spēles tiesneši, konsultējoties ar 
galveno tiesnesi, var nepielaist spēlētāju konkrētai  spēlei. 

 
2. TURNĪRA TABULA 

 
2.1 Uzvara pamatlaikā tiek vērtēta ar 3 punktiem, bet zaudējums ar 0 punktiem. 
2.2 Uzvara papildlaikā tiek vērtēta ar 2 punktiem, bet zaudējums ar 1 punktu. 
2.3 Ja komanda neattaisnoti neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 un 0 punktu                  
turnīra tabulā, pretinieku komandai saņemot 3 punktus. 
2.4 Komanda, kas ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu turnīra tabulā. Ja 
punktu skaits divām vai vairākām komandām ir vienāds, tad augstāku vietu turnīra tabulā 
ieņem  komanda, kurai: 
2.4.1 vairāk uzvaru savstarpējās spēlēs, 
2.4.2 labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs, 
2.4.3 labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs, 
2.4.4 vairāk gūto punktu, 
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2.4.5   mazāk ielaisto punktu. 
 
 
 

3. KOMANDU SASTĀVI 
 
3.1 Komandā drīkst būt pieteikti 14 Latvijas Republikas pilsoņi - 12 pamatsastāva spēlētāji un 2 
rezervisti. 
3.2. Viens spēlētājs drīkst būt pieteiks tikai vienā komandā. 
3.3. Spēlē drīkst piedalīties 12 spēlētāji un 1 treneris, pirms spēles reģistrējot tos spēles 
protokolā pie tiesnešu galdiņa. 
3.4 Komandai ir tiesības pieprasīt apstiprināt pretinieku komandas spēlētāja/-ju personību, ja 
rodas aizdomas par negodīgu rīcību pēc spēles sākuma, pieprasot minūtes pārtraukumu un 
galvenā tiesneša un pretinieku komandas pārstāvja klātbūtnē pie tiesnešu galdiņa salīdzināt 
informāciju. 
3.5. Ja komandas sastāvā spēlē piedalās nepieteikts spēlētājs, komanda saņem automātisku 
zaudējumu 0:20 regulārajā čempionātā un 0 punktus turnīra . 
3.6 Komandas pārstāvja parakstītu rakstisku iesniegumu iesniedz turnīra galvenajam tiesnesim 
pirms pirmās spēles sākuma. 
3.7. Komandas spēlētāju pieteikumu turnīra laikā mainīt nedrīkst. 
 
 
 

 
4. PĀRKĀPUMI UN SODI 

 
4.1 Spēlē saņemtu tehnisko piezīmi spēlētājam vai komandai apliek ar 10 eiro sodu. 
4.2 Spēlē saņemtu nesportisku piezīmi neapliek ar naudas sodu.  
4.3 Spēlē saņemta noraidoša piezīme tiek aplikta ar 20 eiro sodu un spēlētāja 1 spēles 
diskvalifikāciju 
4.3.1 Diskvalificētais spēlētājs atrodas komandas pieteikumā nākamajā spēle, bet  spēles laikā 
neatrodas uz spēlētāju soliņa. 
4.4 Kopumā komandas spēlētāju saņemto tehnisko un noraidošo piezīmju summa nedrīkst 
pārsniegt 10. 
4.4.1  4.4 punktā minētā pārkāpuma gadījumā komandai piemēro 50 eiro sodu.  
 

5.APBALVOJUMI 
 
5.1 Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu komandai, 
medaļām katram pieteikumā esošam spēlētājam un trenerim un diplomu komandai. 
5.2 Tiek apbalvots katras komandas vērtīgākais spēlētājs. 

 
 
 

6. KOMANDAS ATBILDĪGĀ PERSONA 
 
9.1 Uzņemas atbildību par spēlētājiem komandā, kas jaunāki par 18 gadiem. 
6.2 Uzņemas atbildību savā komandā par pirmās palīdzības sniegšanu traumas gadījumā. 
6.3 Uzņemas atbildību par savas komandas spēlētāju rīcību. 
6.4 Uzņemas atbildību par soda naudu savlaicīgu nomaksu. 
6.5 Uzņemas atbildību par apzinātu komandas spēlētāju sporta zāles demolēšanu. 
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7. DALĪBAS MAKSA 
 
7.1 Čempionāta organizatoriskos izdevumus sedz no Alūksnes novada pašvaldības sporta 
budžeta, kā arī turnīrā startējošo komandu dalības maksas,un atbalstītāju ziedojumiem. 
7.2 Komandas dalības maksa turnīram ir 50 eiro. 
7.3 Komandas par dalības maksas lielumu tiek informētas komandu pārstāvju sanāksmē vai 
elektroniski sazinoties epastā, vai mutiski, bet ne vēlāk kā 7 dienas pirms turnīra sākuma. 
7.4 Dalības maksa, pēc rēķina saņemšanas, jāiemaksā organizatoru norādītājā kontā.  
7.5 Alūksnes BJSS komanda no dalības maksas ir atbrīvota. 
 
 
 
 
 

8. KONTAKTPERSONAS UN PIETEIKŠANĀS 
 
Čempionātu rīko: 
BKK“ALSVIĶI” 
Reģ.:40008272757 
Konta nr., LV88UNLA0055000505534 
Alūksne, Ojāra Vācieša iela 26a-1,LV-4301 
Valdes priekšsēdētājs Kristaps Marķitāns 
 
Epasts: alsviki_bk@inbox.lv 
Galvenais tiesnesis, turnīra direktors : Kristaps Marķitāns, mob. 26339518, 
 


