
2022.gada Alūksnes novada atklātā čempionātā basketbolā 

VĪRIEŠIEM un SIEVIETĒM 

NOLIKUMS 

  

LAIKS UN VIETA  

Sacensības risināsies E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas sporta zālē pēc apstiprināta spēļu kalendāra. 

Pirmā spēļu diena 30. aprīlis.  

VADĪBA  

Sacensības rīko un vada Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību BKK“ALSVIĶI” un basketbola 

sabiedrisko aktīvu. Sacensību tiesāšanu un sekretariāta darbu veic uz konkrētām spēlēm nozīmētie 

tiesneši. Čempionāta galvenais tiesnesis un sacensību direktors Kristaps MARĶITĀNS, tel. 26339518  

 SACENSĪBU NORISE  

  Čempionāts risinās vienā līgā, turnīram reģistrējot visas komandas, kas pirms turnīra sākuma 

iesniegušas elektronisku, mutisku vai cita veida pieteikumu.  Čempionāts ir sadalīts divās kārtās – 

regulārajā turnīra daļā un “PLAY-OFF” daļā.  Čempionāta pirmajā kārtā vīriešu komandas ir izliktas vienā 

grupā, kur komandas grupas ietvaros katra ar katru izspēlē vienu spēli. Pēc šī posma sacensībām tiek 

noteikts regulārā turnīra vietu sadalījums grupā. Otrajā kārtā jeb “PLAY -OFF” spēlēs iekļūst visas 

komandas no grupas, vadoties no sadalījuma regulārajā turnīrā grupā, pēc iegūto punktu summas.  Visi 

spēles noteikumi tiek traktēti pēc starptautiskajiem FIBA noteikumiem, izņemot punktus, kas atrunāti 

turnīra nolikumā. Organizatori spēļu norises vietā nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī 

nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Sacensību laikā notiks 

fotografēšana un filmēšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Ierodoties uz sacensībām dalībnieki 

piekrīt, ka foto un video materiāls var tikt izmantots tālākai apstrādei turnīra gaitas atspoguļošanai 

plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.  

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 alkohola, 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 grupā. Ja punktu skaits divām vai 

vairākām komandām ir vienāds, tad augstāku vietu grupas 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,  

2.4.5 mazāk ielaisto punktu.  

3. SACENSĪBU KĀRTĪBA “PLAY-OFF” TURNĪRĀ 

3.1 Spēles laiks “PLAY-OFF” turnīrā ir 4 x 10 min., papildlaiks 5 minūtes, minūtes pārtraukumi – 2 

pirmajā puslaikā, 3 otrajā puslaikā un 1 minūtes pārtraukums katrā papildlaikā katrai komandai. 

3.2 Starp ceturtdaļām 2 min. pārtraukums.  

3.3 Starp puslaikiem 10 min. pārtraukums.  

3.4 Ja pirms spēles kādam spēlētājam ir acīm redzama vai jūtama alkohola, narkotisko vai psihotropu 

vielu klātbūtne spēlētājā izelpā vai uzvedībā, spēles tiesneši, konsultējoties ar galveno tiesnesi, var 

nepielaist spēlētāju konkrētai spēlei.  

4. “PLAY-OFF” SPĒLES 

4.1 PLAY-OFF spēlēs piedalās visas komandas no grupas, sarindojoties pēc iegūto punktu skaita..  

4.1.1 Grupas A1 un A2 komandas automātiski nonāk turnīra pusfinālā.  

4.2 Spēles sākas no ceturtdaļfināla, kur komandas savstarpēji izspēlē vienu spēli un uzvarētājs sasniedz 

nākamo kārtu - pusfinālu. Izspēles sistēma: A3-A6 un A4-A5.  

4.3 Pusfinālā zaudējušās komandas savstarpēji izspēlē vienu spēli par trešo vietu turnīrā, pusfinālā 

uzvarējušās komandas savstarpēji izspēlē vienu fināla spēli par uzvaru turnīrā.  

4.4 Spēļu laiki un datumi tiek izziņoti 14 dienas pirms izslēgšanas spēļu sākuma.  

5. KOMANDU SASTĀVI 

5.1 Komandā drīkst būt pieteikti 14 Latvijas Republikas pilsoņi - 12 pamatsastāva spēlētāji un 2 

rezervisti.  

5.2 Komandā drīkst pieteikt 3 spēlētājus no LBL2.Komandā nedrīkst spēlēt aktīvs LBL1 spēlētājs.  

5.2.1 LBL2 spēlējošiem, pieteikumā esošiem spēlētājiem, lai piedalītos izslēgšanas spēlēs, jāpiedalās 

vismaz pusē (50%) regulārā turnīra spēlēs un jāuzrāda kluba atļauja dalībai turnīrā pirms pirmās spēles, 

iesniedzot to kopā ar komandas pieteikumu.  

5.2.2 Turnīra organizatori pirms izslēgšanas spēlēm informē komandu pārstāvjus par spēlētājiem kuri 

drīkst piedalīties ceturtdaļfināla spēlēs.  



5.2.3 LBL2 un LBL1 ierobežojums neattiecas uz spēlētājiem, kas ir Alūksnes BJSS audzēkņi vai dzimuši 

Alūksnes novadā.  

5.3 Viens spēlētājs drīkst būt pieteiks tikai vienā komandā.  

5.4 Spēlē drīkst piedalīties 12 spēlētāji un 1 treneris, pirms spēles reģistrējot tos spēles protokolā pie 

tiesnešu galdiņa.  

5.5 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.  

5.5.1 Ja komandas sastāvā spēlē piedalās nepieteikts spēlētājs vai spēlētājs, kurš izslēgšanas spēļu daļā 

nedrīkst piedalīties spēlē, komanda saņem automātisku zaudējumu 0:20 regulārajā čempionātā un 0 

punktus turnīra tabulā vai zaudējumu izslēgšanas spēlēs.  

5.6 Komandas pārstāvja parakstītu rakstisku iesniegumu iesniedz turnīra galvenajam tiesnesim pirms 

pirmās spēles sākuma.  

5.6.1 Komandas spēlētāju pieteikumu turnīra laikā mainīt nedrīkst.  

5.7 Turnīrā atļauts piedalīties dalībniekiem kas nav dzimuši vēlāk par 2008.gadu  

5.8 Par personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauju piedalīties turnīrā saņem komandas treneris vai 

atbildīgā persona kas norādīta komandas pieteikumā.  

6. SPĒLĒTĀJU DALĪBA PLAY-OFF SPĒLĒS 

6.1 Pusfināla spēlē drīkst piedalīties 12 komandas pieteikumā esošie spēlētāji, izņemot gadījumu, ja 

LBL2 spēlējošais spēlētājs nav nospēlējis vismaz pusi (50%) regulārā turnīra spēles.  

6.2. Rezervisti drīkst ieņemt 2 spēlētāju vietas pusfinālā, ja spēlētājs ir traumēts vai nav varējis ierasties 

uz ceturtdaļfināla spēli.  

6.3 Finālā spēlē drīkst piedalīties 12 komandas pieteikumā esošie spēlētāji, izņemot gadījumu, ja LBL2 

spēlējošais spēlētājs nav nospēlējis vismaz pusi (50%) regulārā turnīra spēles.  

6.4 Spēlē par trešo vietu drīkst piedalīties 12 komandas pieteikumā esošie spēlētāji, izņemot gadījumu, 

ja LBL2 spēlējošais spēlētājs nav nospēlējis vismaz pusi (50%) regulārā turnīra spēles.  

6.5 Ja spēlētājs ir traumēts, viņš drīkst atrasties 12 spēlētāju pieteikumā spēlei, bet viņam jāatrodas uz 

spēlētāju soliņa, lai traumas sadziedēšanas gadījumā varētu piedalīties nākamajā spēlē.  

7. PĀRKĀPUMI UN SODI 

7.1 Spēlē saņemtu tehnisko piezīmi spēlētājam vai komandai apliek ar 10 eiro sodu.  

7.2 Spēlē saņemtu nesportisku piezīmi neapliek ar naudas sodu.  

7.3 Spēlē saņemta noraidoša piezīme tiek aplikta ar 20 eiro sodu un spēlētāja 1 spēles diskvalifikāciju  

7.3.1 Diskvalificētais spēlētājs atrodas komandas pieteikumā nākamajā spēle, bet spēles laikā 

neatrodas uz spēlētāju soliņa.  

7.4 Kopumā komandas spēlētāju saņemto tehnisko un noraidošo piezīmju summa nedrīkst pārsniegt 

10.  



7.4.1 7.4 punktā minētā pārkāpuma gadījumā komandai piemēro 50 eiro sodu.  

7.5. Visi piemērotie naudas sodi jānomaksā līdz izslēgšanas spēļu sākumam, ieskaitot tos turnīra 

organizatoru norādītajā kontā.  

7.5.1 7.5 punktā norādīto procesu neizpildīšanas rezultātā spēlētājs var tikt nepielaists izslēgšanas 

turnīra spēlei.  

7.5.1.1 Komanda var tikt diskvalificēta pirms izslēgšanas turnīra sākuma, tās vietu aizņemot, pavirzoties 

komandām pēc regulārā turnīra vietu sadalījuma par vienu vietu augstāk esošā nākamā komanda.  

7.6 Ceļojošā kausa pazaudēšanas vai bojājumu gadījumā komanda trīskārši atmaksā radītos 

zaudējumus.  

8.APBALVOŠANA 

8.1 Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu komandai, medaļām 

katram pieteikumā esošam spēlētājam .  

8.2 Tiek apbalvots katras komandas vērtīgākais spēlētājs.  

9. KOMANDAS ATBILDĪGĀ PERSONA 

9.1 Uzņemas atbildību par spēlētājiem komandā, kas jaunāki par 18 gadiem.  

9.2 Uzņemas atbildību savā komandā par pirmās palīdzības sniegšanu traumas gadījumā.  

9.3 Uzņemas atbildību par savas komandas spēlētāju rīcību.  

9.4 Uzņemas atbildību par soda naudu savlaicīgu nomaksu.  

9.5 Uzņemas atbildību par apzinātu komandas spēlētāju sporta zāles demolēšanu 

 

10. 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 un sacensību direktors : Kristaps Marķitāns, mob. 26339518 


