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APSTIPRINU  

LASS prezidente  

AGITA ĀBELE   

2021.g. 14. septembrī  

  

  

  

Latvijas XXXII Universiādes  

NOLIKUMS   

BASKETBOLA SACENSĪBĀM  

  

1. Mērķis un uzdevumi  

1.1. Popularizēt basketbolu Latvijas studentu vidū.  

1.2. Veicināt Latvijas studentu basketbola izaugsmi.  

1.3. Nodrošināt Latvijas studentiem piedalīšanos atbilstoša līmeņa sacensībās, apvienojot studiju 

procesu augstskolā/koledžā ar individuālās sportiskās meistarības pilnveidi.  

  

2. Vadība  

2.1. Latvijas XXXII Universiādi basketbolā (turpmāk: Sacensības) organizē Biedrība “Latvijas 

Universitātes sports” sadarbībā ar Latvijas Augstskolu sporta savienību (turpmāk LASS).  

2.2. Par Sacensību komandu un to sastāvu pieteikumiem un izmaiņām atbild Sacensību Galvenais 

tiesnesis.  

2.3. Par Sacensību kalendāru un tā izmaiņām atbild Sacensību Galvenais tiesnesis.  

2.4. Par sacensību norisi atbilstoši Nolikumam un FIBA noteikumiem, tiesnešu nozīmēšanu uz 

spēlēm un darbību atbild Sacensību Galvenais tiesnesis.  

2.5. Par sekretariāta nozīmēšanu uz spēlēm un darbību atbild Sacensību Galvenais sekretārs.  

2.6. Par protestu, disciplināro jautājumu un konfliktsituāciju risināšanu atbild Sacensību vadība.  

  

3. Dalībnieki  

3.1. Sacensībās piedalās vīriešu un sieviešu basketbola komandas no akreditētajām Latvijas 

augstskolām un/vai koledžām.  

3.2. Sacensībās var piedalīties augstskolu un/vai koledžu komandas. Kopskaitā no katras 

augstskolas / koledžas līdz 3 komandām - 2 kungu komandas un 1 dāmu.  

3.3. Komandās drīkst pieteikt un startēt attiecīgo izglītības iestāžu:  

3.3.1. augstskolu akreditētajās bakalaura, maģistra, doktora, rezidentūras vai 1. un 2.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmās pilna laika studijās imatrikulētie 

studenti;  

3.3.2. koledžu akreditētajās 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās pilna 

laika studijās imatrikulētie studenti;  
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3.3.3. augstskolu vai koledžu apmaiņas programmu ietvaros studējošie, saskaņā ar 3.3.1. un  

3.3.2. punktos minētajiem nosacījumiem;  

3.4. Komandas sastāvā var tikt pieteikti 16 spēlētāji, kā arī treneri, menedžeri, masieri, ārsti.  

3.5. Komandu atbildīgās personas (treneri u.c.) atbild par sniegto datu pareizību.  

3.6. Komandu atbildīgās personas atbild par komandas visu dalībnieku iepazīstināšanu ar 

Sacensību Nolikumu   

3.7. Pārkāpjot 3.3. un 3.4.punkta nosacījumus, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 un 0 

punktu katrā spēlē, kurā tiek pārkāpti šie punkti. Par atkārtotu pārkāpumu Sacensību vadība 

lemj par komandas izslēgšanu no sacensībām un soda naudu 70,00 EUR apmērā.  

3.8. Komandu dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli (spēlētāji to apliecina ar parakstu 

Pieteikumā Nr.2). Sacensību vadība neuzņemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem 

Sacensību laikā.  

  

4. Pieteikumi  

4.1. Komandu pieteikumi (Pieteikums Nr.1) dalībai Sacensībām jānosūta ieskenēts PDF formātā 

uz e-pastu: kalvis.kazaks@lu.lv līdz 2021. gada 20. septembrim.  

4.2. Komandu spēlētāju vārdiskie pieteikumi (Pieteikums Nr.2) dalībai Sacensībām jānosūta 

ieskenēts PDF formātā uz e-pastu: kalvis.kazaks@lu.lv  līdz 2021. gada 23. septembrim.  

4.3. Pieteikumam Nr. 2 par katru pieteikto spēlētāju jāpievieno:  

4.3.1. derīga studentu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)  

4.4. Piesakoties Latvijas Universiādes sacensībām, dalībnieks, parakstot pieteikumu, apliecina, 

ka ir sniedzis piekrišanu sacensību organizatoriem un LASS publiskot pasākuma rezultātus, 

uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.  

  

5. Sacensību kārtība  

5.1. Spēles notiek saskaņā ar šo NOLIKUMU un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem.  

5.2. Sacensības noritēs Rimi Olimpiskajā centrā (Rīga, Gostonas iela 6b). 

5.3. Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikšanās termiņa beigām.  

5.4. Sacensības gan dāmām, gan kungiem notiks no 2021. gada 25. līdz 26. septembrim.   

5.5. Apakšgrupu sacensībās uzvara tiek vērtēta ar 2 punktiem, bet zaudējums - ar 1 punktu. Ja 

komanda neattaisnoti neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 : 20 un 0 punktu tabulā  

5.6. Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā. Ja punktu skaits 

divām vai vairāk komandām ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst komanda, kurai:  

5.6.1. vairāk uzvaru savstarpējās spēlēs;  

5.6.2. labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;  

5.6.3. labāka iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;  

5.6.4. vairāk gūto punktu;  

5.6.5. mazāk ielaisto punktu.  

5.7. Sacensībās noskaidro visu vietu ieguvējus  

5.8. Katras spēles ilgums apakšgrupās kungiem un dāmu sacensībās ir 4x8 minūtes, sākot ar 1/4 

fināliem kungiem komandas spēlē pilnu spēles laiku 4x10 minūtes. Nepieciešamības gadījumā 

spēles pagarinājums ir 3 minūtes.   
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6. Sacensību izloze un kalendārs  

  

6.1.  Kungu komandu sadalījums pa apakšgrupām tiks veikts pēc komandu pieteikumu 

saņemšanas.   

6.2.  Izlozes norise un kārtība tiks izziņota pēc pieteikumu saņemšanas.  

6.3.  Spēļu kalendārs ar vietu un laiku tiks sastādīts pēc izlozes veikšanas.  

  

7. Tiesneši  

  

7.1. Spēles apkalpo divi laukuma tiesneši, sekretārs un laika tiesnesis.   

7.2. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāpilda FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, 

Sacensību nolikumā paredzētās un citas organizatoru prasības.  

7.3. Punkta 7.2. neievērošanas gadījumā sankcijas pret tiesnesi nosaka SBL galvenais tiesnesis.  

7.5. Gadījumos, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai 

atrašanās alkohola vai citas vielas apreibinātā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, 

sankcijas pret šo tiesnesi pieņem Sacensību galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša 

diskvalifikācijai uz turpmākām vadības organizētām sacensībām sezonā.  

7.6. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē Sacensību Galvenais tiesnesis.  

7.7. Uz visām spēlēm sekretārus nozīmē Sacensību Galvenais sekretārs.  

  

8. Mājinieku komanda  

  

8.1. Mājinieku komanda ir komanda, kura spēļu kalendārā minēta pirmā.  

8.2. Mājinieku komanda spēli aizvada gaišos formas tērpos, viesi – tumšos. Ja nepieciešams 

komandas vienojas par spēļu formu maiņu.  

  

9. Apbalvošana  

  

9.1. Komandas un to spēlētāji un treneri tiek apbalvoti atbilstoši Latvijas XXXII Universiādes 

Sacensību Nolikumam.  

  

10. Protesti  

  

10.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA noteikumu neievērošanas gadījumā 

tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā neatzīst galīgo 

spēles rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un 

drošības naudu skaidrā naudā 50,00 EUR Sacensību valdībai uzreiz pēc spēles vai spēles  

vecākajam tiesnesim.   

10.1.1. spēles laikā, uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", 

komandas trenerim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts 

protests;  
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10.1.2. ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, komandas treneris 

vēlas iesniegt protestu, tad jāatzīmē spēles laiks, kurā noticis incidents un komandas 

kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā;  

10.1.3. uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis, spēles 

vecākajam tiesnesim jāiesniedz parakstīts protesta iesniegšanas apstiprinājums.  

10.2. Ja pilnībā netiek izpildītas 10.1.punkta prasības, PROTESTS netiek pieņemts un izskatīts.  

10.3. Protestus izskata Sacensību vadība un lēmums tiek paziņots konfliktā iesaistītajām pusēm 

pirms attiecīgo komandu nākamās spēles.  

10.4. Protesta apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek atdota iesniedzējam. Ja protests 

netiek apmierināts, nauda netiek atdota.  

  

11. Soda sankcijas  

  

11.1. Nolikuma, nolikuma papildinājumu, lēmumu, u.c. informācijas nezināšana, neatbrīvo no 

atbildības.  

11.2. Par komandas neierašanos uz spēli naudas sods 25,00 EUR, par katru nākamo neierašanos 

uz spēli naudas sods 40,00 EUR un komandai tiek piešķirts zaudējums atbilstoši Nolikuma 

5.5.punktam.  

11.3. Par 3.3.punkta prasību neievērošanu, sniedzot nepatiesus datus par komandas dalībniekiem, 

naudas sods 50,00 EUR.  

11.4. Par tehniskajām piezīmēm spēlētājiem, treneriem u.c. komandas pārstāvim (protokolā 

atzīmējot ar T, C, B) soda sankcijas atbilstoši FIBA noteikumiem.  

11.5. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā – naudas sods no 75,00 EUR līdz 150,00 EUR 

un vainīgajam diskvalifikācija, par kuras ilgumu lemj Sacensību vadība  

11.6. Par jebkuru šī Nolikuma, Sacensību vadības un galvenā tiesneša noteikto lēmumu 

neievērošanu, ja nav noteiktas citas soda naudas summas, par katru pārkāpumu naudas sods 

20,00 EUR.  

11.7. Par neētisku rīcību pret tiesnešiem, sekretāriem un citiem spēles dalībniekiem spēles 

vecākais tiesnesis izsaka vainīgajai komandai aizrādījumu. Ja tas situāciju neuzlabo, spēles 

vecākais tiesnesis paziņo trenerim, ka par šo pārkāpumu tiks rakstīts ziņojums SBL. 11.8. Par 

spēles pārtraukšanu (neatkarīgi no iemesla) naudas sods 80,00 EUR.  

11.9. Par nesportisku rīcību vai jebkura Sacensību dalībnieka fizisku aizskaršanu naudas sods līdz 

150,00 EUR un vainīgā spēlētāja diskvalifikācija, par kuru lemj Sacensību vadība.  

11.10. Par Sacensību nolikuma atkārtotu neievērošanu vai par īpaši nesportisku rīcību no 

komandas vai kāda konkrēta dalībnieka puses, vainīgā izslēgšanu no sacensībām drīkst lemt 

Sacensību Galvenais tiesnesis.   

11.11. Par soda naudas nomaksu atbild vainīgā spēlētāja vai trenera KOMANDA. Ja noteiktā 

soda nauda netiek samaksāta līdz šīs komandas nākamās spēles sākumam, komanda 

nedrīkst piedalīties turpmākajās spēlēs līdz soda naudas samaksāšanai. Par katru spēli, kurā 

komanda nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:20, turnīra tabulā 0 

punktu, kā arī soda nauda atbilstoši 11.2.punktam.  
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13. Finansiālie noteikumi  

 

13.1. Dalības maksas tiek noteiktas atbilstoši Latvijas XXXII Universiādes Galvenajiem 

sacensību noteikumiem (Punkts 8).   

  


