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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.

MĒRĶIS

1.1.
1.2.
2.
2.1.

Noskaidrot Latvijas Basketbola kausa ieguvēju;
Popularizēt un attīstīt basketbolu visā Latvijā.
DALĪBNIEKI
Latvijas kausa izcīņai var pieteikties klubi/komandas, kas apņemas izpildīt Latvijas kausa nolikuma prasības un
2020./2021. gada sezonā pieteiktas LBL (Latvijas – Igaunijas līga), Ramirent Nacionālās basketbola līgas (LBL2),
Latvijas Reģionālās Basketbola līgas (LBL3) čempionātam vai piedalās kādas Latvijas amatieru līgas čempionātā.
Klubiem/Komandām līdzdalībai Latvijas kausa izcīņā jāpiesakās līdz 2020. gada 24. jūlijam plkst. 15:00,
atbilstoši sacensību Nolikumam, LBS apstiprinātajiem noteikumiem un FIBA oficiālajiem basketbola
noteikumiem.
Pieteikumā klubiem/komandām jānorāda "MĀJAS" spēļu zāle. Nopietnu iemeslu dēļ komandas, oficiāli
pieteikto mājas spēļu zāli var mainīt, saskaņojot to ar pretinieku komandu un saņemot organizatoru
RAKSTISKU atļauju. Oficiāli pieteikto mājas spēļu zāles maiņas iniciatoriem jāsedz papildus finansiālie
izdevumi pretiniekiem un organizētājiem, ja tādi rodas.
Latvijas kausa izcīņas dalībniekus (komandas/klubus) un izspēles sistēmu apstiprina LBS Valde, izvērtējot
klubu/komandu iespējas izpildīt Nolikuma prasības, finansiālu saistību statusu u.c. apstākļus.
Latvijas kausa izcīņa tiek spēlēta pēc izslēgšanas turnīra principa, no pirmās kārtas līdz pusfinālam (ieskaitot)
uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. Finālā kausa ieguvējus noskaidro vienā spēlē.
Kārtu skaits un klubu/komandu sadalījums pāros tiek noteikts pēc Latvijas kausa izcīņas dalībnieku
apstiprināšanas.
Latvijas kausa DALĪBNIEKI ir L a t v i j a s B a s k e t b o l a k a u s a i z c ī ņ a s oficiālajos komandu pieteikumos
minētie l i c e n c ē t i e spēlētāji, treneri, treneru palīgi, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu
vadība, Latvijas Basketbola savienības (LBS) licencēti laukuma tiesneši, sekretariāts, komisāri un LBS
amatpersonas.
VADĪBA
Latvijas Basketbola kausa izcīņu organizē LBL direktors – Kristaps Janičenoks, kristaps.janicenoks@lbs.lv, mob. –
29177478.
Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild LBL galvenais tiesnesis – Agnis Pērkons,
agnis.perkons@inbox.lv, mob. 26569919.
Par komandu sastāvu pieteikumiem un to izmaiņām atbild LBL projektu vadītāja – Ance Seikstule,
ance.seikstule@lbs.lv, mob. 26167994.
Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, soda sankciju
noteikšanu, lēmumu pieņemšanu atbild LBL direktors, bet par laukuma tiesnešu nozīmēšanu uz LBL spēlēm
atbild LBL galvenais tiesnesis.
Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un lēmuma pieņemšanu atbild LBL
Tehniskā komisija.
KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI
Klubi/komandas līdzdalībai Latvijas kausa izcīņā iesniedz atsevišķus spēlētāju vārdiskos pieteikumus, kas var
atšķirties no kluba/komandas pieteikuma LBL (Latvijas – Igaunijas līga), Ramirent Nacionālās basketbola līgas
(LBL2), Latvijas Reģionālās Basketbola līgas (LBL3) čempionātam.
Katrs klubs/komanda savā sastāvā Latvijas kausa izcīņai var pieteikt ne vairāk kā 2 (divus) spēlētājus, kuri
2020./2021. gada sezonā pieteikti LBL (Latvijas – Igaunijas līga), Ramirent Nacionālās basketbola līgas (LBL2),
Latvijas Reģionālās Basketbola līgas (LBL3) čempionātam cita kluba/komandas sastāvā, ja šis klubs/komanda nav
pieteikts Latvijas kausa izcīņā.
Oficiālajiem komandu s a s t ā v a pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LBS veidlapas un jābūt norādītam
sekojošam:
Komandas nosaukumam.
Spēlētāja vārdam, uzvārdam.
Spēlētāja pozīcijai laukumā.
Spēlētāja numuram.
3
Spēlētāja dzimšanas gadam un datumam.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
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4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

Spēlētāja augumam.
Spēlētāja svaram.
Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu.
Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LBS veidlapas un jābūt norādītam sekojošam:
Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas ārstnieciskās personas vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Kluba prezidenta vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
Kluba tālruņa numuram un e-pasta adresei - oficiālo dokumentu nosūtīšanai.
Komandas oficiālais pieteikums jāapstiprina ar spēlētāju, galvenā trenera, kluba vadītāja parakstiem un kluba
zīmogu.
4.4.7. Pieteikuma veidlapa ar spēlētāju personas datiem jānosūta elektroniski uz e-pastu LBL direktora epastu –
kristaps.janicenoks@lbs.lv.
4.4.8. Klubu vadība ir atbildīga par informācijas iesniegšanu LBS, kas saistīta ar jebkurām izmaiņām KOMANDAS
OFICIĀLAJĀ PIETEIKUMĀ.
4.5. Spēlētājiem ir jāaizpilda deklarācija par godīgu spēli un datu aizsardzības forma (pielikums Nr. 1 un Pielikums Nr. 2).
4.6. Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 25 (divdesmit pieciem)
spēlētājiem.
4.7. Komandas savus sastāvus drīkst papildināt līdz 2020. gada 30. decembrim plkst.17.00. Vienu spēlētāju drīkst
papildus pieteikt līdz 2021. gada 29. janvārim.
4.8. Klubam/komandai jāpiesaka spēlētāji līdz iepriekšējās dienas plkst. 17:00 pirms Latvijas Basketbola kausa izcīņas
attiecīgā kluba/komandas spēles sākuma.
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KLUBU/KOMANDU PIENĀKUMI, RĪKOJOT ČEMPIONĀTA SPĒLES
KLUBU/KOMANDU PIENĀKUMI

A.
5. PUNKTS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Katrs klubs/komanda, rīkojot Čempionāta spēles, izpilda šādus nosacījumus:
5.1.
Ievērot „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasības.
5.2.
Nodrošināt sporta aprīkojuma un visa tehniskā aprīkojuma esamību spēles zālē darbspējīgā stāvoklī un tā
atbilstību „Oficiālo basketbola noteikumu” un šī nolikuma prasībām.
5.3.
Sākot ar Latvijas kausa izcīņas astotdaļfinālu, sporta zālei jāatbilst FIBA “Oficiālo basketbola noteikumu” un
Pafbet Latvijas – Igaunijas līgas līmeņa prasībām. (Skatīt: “Official Basketball Rules: RULE TWO – PLAYING
COURT AND EQUIPMENT”. Pieļaujamais izņēmums – groza konstrukcija no griestiem un skatītāju vietu skaits).
Ja kluba mājas zāle šīm prasībām neatbilst, spēle notiek neitrālā zālē (par mājas spēles organizēšanu ir atbildīgs
mājas klubs) vai abas spēles notiek pie pretinieku komandas.
5.4.
Nodrošināt, lai Latvijas kausa izcīņas 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

6. PUNKTS.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.3.

6.4.

Sporta zāle sacensībām
Mājas klubs nodrošina viesu klubam piekļuvi Latvijas kausa izcīņas spēles sporta zālei iesildīšanās veikšanai ne
vēlāk kā trīsdesmit (30) minūtes līdz spēles sākumam. Sākot ar Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālu – ne vēlāk kā
četrdesmit piecas (45) minūtes līdz spēles sākumam.
Iesildīšanās laikā mājas klubs nodrošina viesu klubam ne mazāk kā trīs (3) 7. izmēra „MOLTEN” firmas spēles
bumbas Latvijas kausa izcīņas 1. posmā. Sākot ar Latvijas kausa izcīņas 2. posmu - ne mazāk kā četras (4) 7/
izmēra „MOLTEN” firmas spēles bumbas.
Ģērbtuves
Mājas klubs nodrošina viesu klubam atsevišķu, aizslēdzamu ģērbtuvi ar dušu un karsto ūdeni.
Vieta filmēšanai
Mājas klubs nodrošina viesu klubam vietu spēles filmēšanas veikšanai. Tiesības veikt spēles filmēšanu ir abiem
klubiem/komandām, kuras sacenšas attiecīgajā spēlē.
Minerālūdens
Mājas klubs nodrošina viesu klubam negāzētu minerālūdeni šādā apjomā: 12 (divpadsmit) 1,5 litru pudeles
komandai uz katru spēli.

7. PUNKTS.
7.1.

7.2.

8.2.

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET TIESNEŠIEM, SPĒLES KOMISĀRU

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

8. PUNKTS.
8.1.

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET VIESU KLUBU

PAPILDUS PRASĪBAS

Izmantot savā poligrāfiskajā produkcijā, tai skaitā uz afišām un spēļu programmiņās, Latvijas kausa izcīņas un tās
sponsoru logotipus.
Informēt sava kluba/komandas sponsorus par spēkā esošiem ierobežojumiem un nododamo pilnvaru
apmēru, slēdzot līgumus un vienošanās.
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8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

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 ārstnieciskās personas klātbūtni spēles zālē.
Par pārkāpumu – mājinieku komandai tehniskais zaudējums 0:20.
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.
Veikt spēles video filmēšanu un spēles ierakstu 24 stundu laikā uzlādēt uz LBS video servera (Ja mājas komanda ir
LBL3 turnīra dalībniece – spēles video filmēšana nav obligāta, bet ieteicama).
Nodrošināt datortehniku un atsevišķu interneta līniju oficiālajam statistikas protokolam.
Izpildīt prasības spēles drošības nodrošināšanai.
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KLUBU/KOMANDU IZDEVUMI
9. PUNKTS.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.

9.4.4.
9.4.5.
9.5.

KLUBA/KOMANDAS IZDEVUMI DALĪBAI ČEMPIONĀTĀ

Klubu dalības maksu nosaka LBS valdes apstiprinātie “Noteikumi Latvijas kausa izcīņas klubu dalības maksai
2020./2021. gada sezonā”.
Spēlētājiem, kuri nav licencēti LBL čempionātam, ir jāiegādājas licence Latvijas kausa izcīņai. Latvijas kausa izcīņas
spēlētāja licences cena: 5 EUR.
Visus izdevumus, kas rodas, piedaloties Latvijas kausa izcīņas izbraukuma spēlēs, klubs/komanda sedz pati.
Ievērojot mājas un izbraukuma spēļu principu, mājas klubs sedz šādus izdevumus:
Negāzēta minerālūdens tiesnešu brigādes un pretinieku komandas 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 palīgpersonas darbu saskaņā ar
“Noteikumi Latvijas kausa izcīņas klubu dalības maksai 2020./2021. gada sezonā”.
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 uzliktas komandai, kā arī tās spēlētājiem, treneriem, oficiālajām amatpersonām un
pavadošajām personām.

7

LATVIJAS KAUSA IZCĪŅAS NOLIKUMS 2020./2021. GADA SEZONAI

TIESNEŠI, SEKRETARIĀTS UN SPĒLES KOMISĀRS
10. PUNKTS.
10.1.
10.2.

Čempionāta spēļu tiesāšana tiek veikta saskaņā ar FIBA apstiprinātā „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.

11. PUNKTS.
11.1.

112.

13.2.

TIESNEŠU, SPĒLES KOMISĀRA UN SEKRETARIĀTA DARBA APMAKSA

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/komanda, kas neieradās uz spēli.
Laukuma tiesnešu un komisāru darba apmaksu veic LBS no klubu veiktajām iemaksām.

14. PUNKTS.
14.1.
14.2.

TRANSPORTA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Tiesnešiem un spēles komisāram jāizvēlas visekonomiskākais ceļojuma maršruts.
Tiesnešu un spēles komisāra transporta izdevumu apmaksu veic mājas klubs/komanda:
a) ja izmanto automašīnu, tad vadoties pēc degvielas limita 10l/100 km;
b) ja izmanto sabiedrisko transportu, tad apmaksāt biļetes iegādes izdevumus.

13. PUNKTS.
13.1.

NOZĪMĒJUMS UZ LĪGAS SPĒLĒM

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

12. PUNKTS.
12.1.
12.2.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SPĒLES KOMISĀRA PIENĀKUMI

Spēles komisārs ir LBS pārstāvis konkrētas spēles laikā.
Gadījumā, ja pie viņa vēršas kluba/komandas vadība, spēles komisāram jāizrāda sadarbība šī nolikuma prasību
izpildē.
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SANKCIJAS, PROTESTI UN DISCIPLINĀRIE SODI
A.

SANKCIJAS ČEMPIONĀTA IETVAROS

15. PUNKTS.
15.1.

152.

15.3.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

LBS ar savu pārstāvju starpniecību uzrauga, lai Klubi, to oficiālās amatpersonas un pavadošās personas,
ievērotu Latvijas kausa izcīņas Nolikumu, bet skatītāji un jebkuras citas personas, kas atrodas Latvijas kausa
izcīņas sacensību norises vietā, ievērotu sabiedrisko kārtību.
LBL direktors ir tiesīgs piemērot disciplinārās sankcijas un uzlikt sodus basketbola Klubiem, ja tie pārkāpj
Latvijas kausa izcīņas Nolikumā minētās prasības laika posmā no - 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 LBL direktors uzliek sodus, sankcijas,
pamatojoties uz spēles komisāru un/vai tiesnešu ziņojumiem.

B.
PROTESTI
16. PUNKTS.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
16.1.

Ja Klubs ir pārliecināts, ka oficiālo basketbola noteikumu vai Latvijas kausa izcīņas Nolikuma neievērošanas
rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un ietekmēts spēles rezultāts, un tā neatzīst spēles beigu rezultātu,
tam ir tiesības iesniegt rakstisku protestu.

17. PUNKTS.
17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

Protesta noformēšanas un iesniegšanas kārtību nosaka oficiālo basketbola noteikumu sadaļa „C – Protesta
iesniegšanas kārtība”. Protesta iesniegšanas gadījumā spēles vecākais tiesnesis un/vai tiesneši un/vai spēles
komisārs 2 (divu) stundu laikā nosūta LBL direktoram uz e-pastu kristaps.janicenoks@lbs.lv un
agnis.perkons@lbs.lv savus paskaidrojumus/ziņojumus.
Par protesta iesniegšanu spēles komisārs vai vecākais tiesnesis informē pretinieku Kluba oficiālo pārstāvi
(galveno treneri u n / vai Kluba vadības pārstāvi).
Protestu iesniegušais Klubs divu bankas darba dienu laikā no protesta iesniegšanas brīža veic drošības naudas
pārskaitījumu EUR 700 (septiņi simti eiro) apmērā uz LBS norēķinu kontu. , - . Protesta apmierināšanas
gadījumā Klubam drošības nauda tiek atmaksāta.
Protests LBL Tehniskajā komisijā tiek izskatīts 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no brīža, kad LBS norēķinu
kontā ieskaitīta drošības nauda.
Netiek izskatīti protesti, kas iesniegti pēc termiņa un/vai par kuriem nav izdarīta attiecīga atzīme spēles
protokolā un/vai par kuriem noteiktajā termiņā nav iemaksāta drošības nauda.

18. PUNKTS.
18.1.
18.2.

18.3.

PROTESTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

PROTESTU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Protestu iesniegušās Kluba oficiālās amatpersonas ir atbildīgas par protestā iekļautās informācijas patiesumu
un objektivitāti.
Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā no
brīža, kad LBL Tehniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu. Ja Klubs atsauc iesniegto protestu līdz LBL Tehniskās
komisijas lēmuma pieņemšanai, drošības nauda tiek atmaksāta.
Gadījumā, ja protests netiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.

19.PUNKTS.

TEHNISKĀS KOMISIJAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

19.1. Tehniskās komisijas lēmumus var pārsūdzēt LBS Apelācijas komisijā.
19.2. Lai sasauktu LBS Apelācijas komisiju, Klubs iemaksā drošības naudu EUR 700 (septiņi simti eiro):
19.2.1. Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda par protesta izskatīšanu Tehniskajā
komisijā un LBS Apelācijas komisijā tiek atmaksāta.
19.2.2. Gadījumā, ja protests netiek apmierināts, iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.
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19.3.

C.

LBS Apelācijas komisija Tehniskās komisijas lēmuma pārsūdzēšanas pieteikumu izskata 72 (septiņdesmit
divu) stundu laikā no tā saņemšanas brīža, izņemot gadījumu, ja vairāk nekā puse no komisijas locekļiem
neatrodas Latvijā.

DISCIPLINĀRIE SODI

20. PUNKTS.
20.1.

20.2.

Spēlētāji, treneri, trenera asistenti, kluba/komandas oficiālās amatpersonas un pavadošās personas ir
atbildīgas par uzvedības noteikumu ievērošanu laika posmā, sākot ar vienu (1) stundu pirms spēles
sākuma, spēles laikā un vienu (1) stundu pēc spēles beigām.
Gadījumā, ja kāda no augstāk minētajām personām veic disciplināru pārkāpumu, par kuru paredzēts sods,
spēles komisārs sastāda rakstisku ziņojumu un par to 1 (vienas) stundas laikā pēc spēles beigām informē LBL
galveno tiesnesi, kā arī 24 (divdesmit četru) stundu laikā nosūta rakstisku ziņojumu LBL direktoram.

21. PUNKTS.
21.1.

21.2.

DALĪBNIEKU UN SKATĪTĀJU UZVEDĪBA

Necieņas izrādīšana vārdiski un/vai ar fizisku kontaktu un/vai apvainojoši izteikumi un/vai žesti no spēlētāju
un/vai treneru un/vai oficiālo amatpersonu un/vai pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem un/vai
spēles komisāru un/vai LBS pārstāvjiem un/vai sekretariāta tiesnešiem un/vai pretiniekiem un/vai skatītājiem.
Skatītāju uzvedība:
Klubs/komanda ir atbildīga par tādu plakātu demonstrēšanu savas 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.

22. PUNKTS.
22.1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

DRAUDI, IEBIEDĒŠANA, AGRESĪVA UZVEDĪBA UN VARDARBĪBAS AKTI

Draudi un/vai iebiedēšana un/vai agresīva uzvedība u n / vai vardarbības akti no spēlētāju un/vai treneru un/vai
oficiālo amatpersonu un/vai pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem un/vai spēles komisāru un/vai LBS
pārstāvjiem un/vai sekretariāta tiesnešiem un/vai pretiniekiem un/vai skatītājiem spēles laikā ( laika posmā, kas
sākas vienu stundu pirms Latvijas kausa izcīņas kalendārā paredzētā spēles sākuma un beidzas stundu pēc
spēles beigu signāla).

23. PUNKTS.

ZAUDĒTA SPĒLE BEZ TIESĪBĀM TO TURPINĀT

23.1. Gadījumā, ja komanda atsakās uzsākt vai turpināt spēli:
23.1.1. pretinieku komandai tiek piešķirta uzvara ar rezultātu „divdesmit pret nulli” (20:0).Komanda zaudē spēli bez
tiesībām to turpināt, turnīra tabulā saņem nulle (0) punktus.
23.2. Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar piecpadsmit (15) līdz trīsdesmit (30) minūšu kavējumu
(izņemot neparedzētu apstākļu gadījumā) – spēle sākas nekavējoties un soda sankcijas pieņem LBL direktors.
23.3. Gadījumā, ja komanda ierodas spēles laukumā ar vairāk kā trīsdesmit (30) minūšu kavējumu (izņemot
neparedzētu apstākļu gadījumā):
23.3.1. pretinieku komandai tiek piešķirta uzvara ar rezultātu „divdesmit pret nulli” (20:0).
Komanda zaudē spēli bez tiesībām to turpināt, turnīra tabulā saņem nulle (0) punktus.

24. PUNKTS.
24.1.

Gadījumā, ja spēlē piedalās spēlētājs un/vai treneris, kuriem nav tiesību piedalīties spēlē vai kuriem ir
jāizlaiž spēle uzlikto sankciju dēļ, komandai tiek piespriests tehniskais zaudējums “divdesmit pret nulli” (20:0),
turnīra tabulā saņem nulle (0) punktus.

25. PUNKTS.
25.1.

25.2.

KOMANDAS DALĪBNIEKA PIEDALĪŠANĀS SPĒLĒ BEZ TIESĪBĀM TO DARĪT

KLUBA/KOMANDAS NEIERAŠANĀS UZ ČEMPIONĀTA SPĒLI

Gadījumā, ja klubs/komanda neierodas uz spēli trīsdesmit (30) minūšu laikā pēc Latvijas kausa izcīņas
apstiprinātajā kalendārā noteiktā spēles sākuma, un par to nav brīdinājusi LBS, tad klubam/komandai tiek
piespriests tehniskais zaudējums “divdesmit pret nulli” (20:0).
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 Latvijas kausa izcīņas spēlē.
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26.PUNKTS.

KLUBU/KOMANDU ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM

26.1. Visas radušās problēmas tiek risinātas Latvijas kausa izcīņas dalībniekiem kopīgi, vadoties pēc šī nolikuma un
„Oficiālajiem basketbola noteikumiem”, neizmantojot mediju starpniecību. Pārkāpumu gadījumā par soda
piešķiršanu lemj LBL Tehniskā komisija.
26.2.

Nevienam Latvijas kausa izcīņas dalībniekam vai ar klubu/komandu saistītai oficiālai personai nav tiesības ar
masu mediju starpniecību
izteikt personīga rakstura aizskarošus izteikumus, lēmumus, komentārus
par LBS, tās amatpersonām vai citu Latvijas kausa izcīņas dalībnieku. Pārkāpumu gadījumā par soda
piešķiršanu lemj LBL Tehniskā komisija.
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ČEMPIONĀTA SPĒĻU ORGANIZĒŠANA UN RĪKOŠANA
27. PUNKTS.

KLUBA/KOMANDAS SASTĀVS

Klubs/komanda var uz katru spēli pieteikt ne vairāk kā divpadsmit (12), bet ne mazāk kā astoņus (8)
spēlētājus no to spēlētāju saraksta, kas iekļauti komandas oficiālajā pieteikumā.
27.1.1. Spēles laikā uz komandas soliņa var atrasties ne vairāk kā deviņpadsmit (19) personas, kuras norādītas
konkrētās spēles pieteikumā. Visām minētajam personām jābūt norādītām oficiālajā komandas pieteikumā
un/vai spēlētāju reģistrācijas dokumentā, kas tiek iesniegts LBL direktoram.
27.1.2. Diskvalificētu spēlētāju, kas izlaiž spēli, neiekļauj pieteikumā spēlei un viņam nav tiesību atrasties rezerves
spēlētāju soliņa zonā.
27.2. Klubs/komanda ir atbildīga par LBS iesniegtās informācijas patiesumu.
27.1.

28. PUNKTS.

SPĒLĒTĀJI

Spēļu formai jāatbilst “Oficiālo basketbola noteikumu” 4.3 un 4.4.punktam. Pieļaujamas atkāpes attiecībā par
teipu un kompresijas zeķu/piedurkņu krāsām.
28.2. Katra kluba rīcībā ir jābūt vismaz diviem (2) 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.
28.3. Komandu izsaukšanas laikā pirms spēles sākuma spēlētāji dodas laukumā vienotā formā.
28.4. Spēlētāji var valkāt tikai tādu sporta ekipējumu, kas atbilst „Oficiālo basketbola noteikumu” prasībām.
28.5. Pēc LBS 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).
28.1.

29. PUNKTS.
29.1.
292.
29.3.
29.4.

s
29.5.

29.6.

TRENERI, TRENERU ASISTENTI UN PAVADOŠĀS PERSONAS

Protokolā ierakstītais treneris un trenera asistents ir klāt komandu izsaukšanas laikā pirms spēles.
Trenerim un trenera asistentam ir jābūt ģērbtam uzvalkā - ieteicams tumšā krāsā, vēlams lietot kaklasaiti, nav
atļauts vilkt džinsa auduma apģērbu.
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 trīsdesmit (30) minūtes līdz spēles sākumam, abu komandu treneri vai to pārstāvji nodod
komisāram spēles pieteikumu.
Ne vēlāk kā desmit (10) 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 piecus (5) spēlētājus, kas sāks spēli. Šo informāciju pirmais sniedz mājas kluba/komandas treneris.
Pēc spēles pulksteņa signāla, kas vēsta par spēles beigām, spēlētājs, treneris, trenera asistents un pavadošās
personas nedrīkst iesaistīties diskusijas ar spēles tiesnešiem, spēles komisāru, sekretariāta tiesnešiem vai
skatītājiem.

30. PUNKTS.

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKA PALĪDZĪBA

Nopietnu nelaimes gadījumu vai sportistu traumu gadījumos, ja ar to nespēj tikt galā komandu ārsti, mājas
komandai ir pienākums izsaukt neatliekamās medicīniskās brigādes darbiniekus un nodrošināt to
piekļūšanu notikuma vietā.
LBS neuzņemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem čempionāta laikā.
30.1.

31. PUNKTS.

PAPILDUS PERSONĀLS

Mājas klubs nozīmē personālu vismaz viena (1) cilvēka sastāvā laukuma uzkopšanai spēles laikā un nodrošina
nepieciešamo inventāru. Personālam jāatrodas ne tuvāk kā divu (2) metru attālumā no spēles laukuma un jābūt
izvietotiem pa labi vai pa kreisi pie vairoga balsta konstrukcijas.
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32. PUNKTS.

KARSĒJU GRUPA UN KLUBA/KOMANDAS TALISMANS

32.3.

Spēles laikā ir ieteicama karsēju grupas un/vai kluba/komandas talismana klātbūtne. Spēles laikā, tiem
jāatrodas ne tuvāk kā divu (2) 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 desmit (10) sekundes līdz spēles atsākšanai.

32.4.

Pieprasīto minūtes pārtraukumu laikā aizliegts rīkot konkursus un šova programmas ar skatītāju līdzdalību.

32.1.
32.2.

33. PUNKTS.
33.1.
33.2.
33.3.

MŪZIKAS INSTRUMENTU UN MIKROFONA IZMANTOŠANA SPĒLES LAIKĀ

Muzikālā pavadījuma atskaņošana caur skaņu pastiprinošu aparatūru atļauta tikai tādos gadījumos, kad
bumba nav spēlē.
Spēles dalībnieku un skatītāju informēšanu sporta kompleksā jāveic informatoram.
Pirms spēles un spēles pārtraukumos obligāti jānodrošina mūzikas atskaņošana. (Ja mājas komanda ir LBL3
turnīra dalībniece – mūzikas atskaņošana nav obligāta, bet ieteicama).

34. PUNKTS.

SPĒLES FILMĒŠANA

Mājas klubam obligāti jāveic filmēšana līdz spēles beigām. Ja spēles laikā uz laukuma rodas konflikts, kas turpinās
līdz spēles beigām, filmēšana jāveic pēc signāla beigām līdz konflikta situācijas atrisinājumam.
34.2. Tiesības veikt spēles filmēšanu ir abiem klubiem/komandām, kuras sacenšas attiecīgajā spēlē. Mājas klubs
nodrošina viesu klubam vietu spēles filmēšanas veikšanai.
34.3. Mājas klubam/komandai ir pienākums 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles beigām ievietot spēles
ierakstu LBL serverī.
34.4. Ja serverī netiek ievietots pilns spēles ieraksts, tad mājas klubam/komandai pilns spēles ieraksts jānogādā LBS 24
(divdesmit četru) stundu laikā.
(Ja mājas komanda ir LBL3 turnīra dalībniece – spēles video filmēšana nav obligāta, bet ieteicama).
34.1.

B.

SPĒLES LAUKUMS UN TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

35. PUNKTS.

TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

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

36. PUNKTS.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.

VAIROGI UN GROZI

Vairogiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša caurspīdīga, viengabala materiāla ar izmēru 180х105 cm .
Vairogam un tā balsta konstrukcijai jābūt polsterētai.
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 vienam (1) 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 mājas klubam stundas laikā jānodrošina cita zāle spēles turpināšanai. Ja klubs
nespēj nomainīt vairogu vai nodrošināt spēles turpināšanos, tad klubs saņem zaudējumu 0:20.
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37. PUNKTS.
37.1.

Sekretariāta galdiņš garumā ne mazāk par sešiem (6) metriem un augstumā ne mazāk par astoņdesmit (80)
centimetriem tiek novietots blakus sānu līnijas viduspunktam („Oficiālo basketbola noteikumu” pielikums
„Basketbola aprīkojums”). Viens (1) 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.

38. PUNKTS.
38.1.
38.2.

38.3.

40.2.

40.3.

41.2.

24 SEKUNŽU IERĪCE

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 divdesmit četras (24) vai četrpadsmit (14) 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 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.”

41. PUNKTS.
41.1.

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 visas
ar spēli saistītās personas, tai skaitā skatītāji. Katram dublējošam pulkstenim spēles laikā jārāda rezultāts un
atlikušais spēles laiks.

40. PUNKTS.
40.1.

REZULTĀTA TABLO

Spēles zālē jābūt “Oficiālo basketbola noteikumu” pielikuma “Basketbola aprīkojums” prasībām atbilstošam
rezultātu tablo.
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).
Tāpat uz tablo kā minimums jābūt redzamiem komandu nosaukumiem, katras komandas gūtajiem
punktiem, komandas piezīmju skaitam, pašreizējā spēles perioda numuram, pieprasīto minūtes
pārtraukumu skaitam.

39. PUNKTS.
39.1.
39.2.

SEKRETARIĀTA GALDIŅŠ

PAPILDU PRASĪBAS

Spēles zālē jābūt vismaz diviem (2) atsevišķiem, skaidri dzirdamiem, skaļiem(mērot no 1m attāluma ne
mazāk kā 120 decibeli) skaņas signāliem:
• viens (1) 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;
• viens (1) 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.
Spēles zālē obligāti jābūt mikrofonam un akustiskajiem skaļruņiem. (Ja mājas komanda ir LBL3 turnīra dalībniece
– mikrofona un akustisko skaļruņu atrašanās zālē nav obligāta, bet ieteicama).
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C.

PRASĪBAS LĪGAS DALĪBNIEKU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI

42. PUNKTS.

PRASĪBAS KLUBIEM/KOMANDĀM

42.1.

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 vai iespēju
nepieciešamības gadījumā ierasties kārtību sargājošo iestāžu pārstāvjiem.
- LBS nenes nekādu atbildību par sabiedrisko kārtību sacensību norises vietā.
42.2. Spēles drošības nodrošināšanas prasību neizpilde
42.2.1. 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,
• LBS uz pārkāpēju klubu/komandu rēķina nodrošina personisko drošību tiesnešu brigādei, bet atsevišķos
gadījumos arī visas spēles drošību kopumā.

E.

ČEMPIONĀTA RĪKOŠANAS MĀRKETINGA UN REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI

43. PUNKTS.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Savas jurisdikcijas robežās LBS un klubi/komandas veic reklāmas darbības, pamatojoties uz līgumiem ar
reklāmdevējiem un sponsoriem.
43.2. LBS un klubi/komandas spēļu norises laikā piedāvā sponsoriem šādas reklāmas iespējas:
• reklāma uz basketbola groza vairoga balstiem;
• reklāmas stendi, kas izvietoti 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.
43.3. Klubi/komandas, pirms sezonas savstarpēji vienojas ar Direktoru par reklāmas stendu atrašanās vietām:
43.3.1. Ja LBS Latvijas kausa izcīņas sākšanās brīdī nav sponsoru līgumu, kas paredz reklāmas izvietošanu
k a u s a i z c ī ņ a s spēlēs, klubiem/komandām ir tiesības izmantot LBS paredzētos reklāmas laukumus savām
vajadzībām.
43.3.2. Ja čempionāta laikā LBS noslēdz vienošanos par reklāmas izvietošanu, klubiem/komandām ir pienākums
nodrošināt LBS tai paredzētās reklāmas pozīcijas. LBS par šādu nepieciešamību paziņo klubiem/komandām ne
vēlāk, kā septiņas (7) dienas pirms nākamās kalendārā paredzētās spēles.
43.4. Klubi/komandas var reklāmas, mārketinga mērķiem izmantot televīzijas, video un foto materiālus, kur
attēlotas kluba/komandas mājas spēles vai kluba/komandas rīkoti pasākumi.
43.5. Klubiem/komandām jāsadarbojas ar LBS, Latvijas kausa izcīņas tēla popularizēšanā.
43.6. Klubiem/komandām jānodrošina vismaz viena spēles foto galerija no jebkura Latvijas kausa izcīņas posma. Foto
galerija, kurā ir vismaz desmit (10) bildes no spēles epizodēm, 24h laikā pēc spēles beigām jānosūta uz e-pastu
ance.seikstule@lbs.lv.
43.1.
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44. PUNKTS.

LBS TIESĪBAS

Ar savu dalību Čempionāta spēlēs katrs klubs/komanda atzīst, ka LBS ir šādas ekskluzīvas tiesības:
44.1. Tiesības uz Čempionāta spēļu televīzijas un interneta translācijām.
44.2. Mārketinga un licencēšanas tiesības uz Latvijas kausa izcīņas logotipiem, simboliku, oficiālajiem
nosaukumiem, preču zīmēm un tirdzniecības zīmēm.
44.3. Tiesības uz reklāmas iespējām poligrāfiskā, suvenīru un citā LBS izgatavotā produkcijā.
44.4. Tiesības uz tādu televīzijas, video un foto materiālu izmantošanu, kuros attēlotas atsevišķas kausa izcīņas spēles
vai to kopums, ieskaitot spēlētāju attēlus. Turklāt šādas tiesības neatceļ klubu/komandu tiesības uz šādiem
materiāliem, kas fiksēti savās mājas spēlēs.
44.5. Tiesības izvietot reklāmas materiālus (reklāmas stendus, reklāmas plakātus) Latvijas kausa izcīņas spēļu laikā:
44.5.1. Sešu (6) LBL atbalstītāju/sponsoru reklāmas stendu (minimālais izmērs 1x3 metri) izvietošana basketbola
laukuma malā katras ''mājas'' spēles laikā.
Ja spēles laikā tiek izmantoti rotējošie reklāmas stendi vai LED reklāmas, tad LBL ir tiesības uz 15 minūšu savu
sponsoru reklāmas atspoguļojumu katru stundu spēles laikā.
44.5.2. LBS ir tiesības izvietot reklāmas uzlīmes uz grīdas seguma basketbola laukuma centra aplī.
44.6. LBS ir tiesības veikt ģenerālsponsora reklāmas aktivitātes kausa izcīņas spēļu norises vietās, par to iepriekš
paziņojot (7 darba dienas pirms spēles) attiecīgajam klubam/komandai.
44.7. Tiesības izmantot klubu/komandu apstiprināto simboliku ar nosacījumu, ka LBS izmanto klubu/komandu
logotipus, saskaņojot tos ar klubiem.

45. PUNKTS.

KLUBA/KOMANDAS TIESĪBAS

Rīkojot Čempionāta spēles, katram klubam/komandai ir šādas tiesības:
45.1. Tiesības organizēt un rīkot mājas spēles savā mājas spēļu zālē, kas atbilst šī nolikuma prasībām;
45.2. Tiesības gūt ienākumus, pārdodot biļetes uz mājas spēlēm;
45.3. Tiesības izmantot reklāmas iespējas uz basketbolistu spēļu un iesildīšanas formām, neaizsedzot noteiktās
grafiskajā shēmā attēlotās pozīcijas.
1. Priekšpuse
2. Aizmugure

45.4.
45.5.
45.6.
45.7.
45.8.
45.9.

1.

Latvijas Basketbola līgu vai Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas logo izmērā 7x5cm. Spēlētāja numurs ne
mazāks kā 10cm augstumā.

2.

Latvijas karogs izmērā 6,5x4 cm. Spēlētāja numurs ne mazāks kā 20cm augstumā.

Tiesības izvietot reklāmas materiālus (reklāmas stendus, reklāmas plakātus) 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 LBS sponsoriem tādā apjomā, kuru nosaka LBS un kas nepieciešams to saistību
izpildei, kuras noteiktas līgumos starp sponsoriem un LBS.
Tiesības slēgt individuālus sponsorēšanas līgumus ar elektroniskiem un drukātiem plašsaziņas līdzekļiem.
16

LATVIJAS KAUSA IZCĪŅAS NOLIKUMS 2020./2021. GADA SEZONAI
Pielikums Nr.1

Latvijas Basketbola Savienības rīkoto sacensību dalībnieka
Deklarācija par godīgu un atbildīgu spēli
Es,
Vārds, uzvārds _________________________________
Pers.kods.______________________________________
Pārstāvētais klubs_______________________________
E-pasts:_______________________________________
Mob. tālr. nr.___________________________________
Es apņemos pilnībā ievērot godīgas spēles principus un FIBA Ētikas kodeksu.
Es apņemos atturēties no tiešas vai netiešas dalības azartspēlēs, totalizatoros un citās nodarbēs, kas saistītas ar Latvijas
Basketbola savienības rīkotajām sacensībām un/vai citiem turnīriem, kuros piedalās mana komanda.
Es apņemos neizpaust sev zināmu informāciju par jebkuru manu komandas biedru vai citu komandu spēlētāju veselības
stāvokli vai sev zināmus citus faktus, kas var tieši vai netieši ietekmēt basketbola spēles gaitu un tās rezultātu.
Gadījumā, ja es pārkāpšu šīs deklarācijas noteikumus, apzinos, ka LBS Tehniskā komisija ir tiesīga piemērot man soda mēru,
pamatotu aizdomu gadījumā LBL Tehniskā komisija ir tiesīga uz izmeklēšanas laiku apturēt LBS rīkoto sacensību licences
darbību uz laiku līdz 30 dienām.
Es apzinos, ka pārkāpuma gadījumā varu saņemt sodu – aizliegumu turpināt spēlēt Latvijas kausa izcīņas sacensībās, kā arī
aizliegumu spēlēt Latvijas nacionālajās basketbola izlasēs.
Pārkāpuma gadījumā es apņemos ierasties LBS Tehniskās komisijas noteiktā vietā un laikā un veikt nepieciešamās darbības,
lai atklātu patiesību.
Pārkāpuma gadījumā es apņemos nesniegt un neizpaust jebkāda veida publisku informāciju vai paziņojumus masu mediju
pārstāvjiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar LBS vadību.
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar šo deklarāciju un ievērošu minētos noteikumus.
Ar savu parakstu piekrītu savu deklarācijā uzrādīto personas datu (tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs) apstrādei LBS
vajadzībām.
Paraksts __________________________________/atšifrējums ar drukātiem
burtiem/______________________________
Datums__________________________________
Vieta ____________________________________

Nepilngadīgiem sportistiem: Ar šo apliecinu, ka es, kā sportista vecāks/ aizbildnis, piekrītu Spēlētāja noteikumiem, kas
minēti šajā deklarācijā.

Vecāka/aizbildņa paraksts ____________________/atšifrējums ar drukātiem burtiem/_______________
Radniecība ar spēlētāju_______________________
Datums__________________________________
Vieta ____________________________________
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Pielikums Nr.2

LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA
Latvijas klubu sacensības 2020 – 2021

DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS VEIDLAPA
Saskaņā ar ES Vispārējo datu aizsardzības regulu, Latvijas Basketbola savienībai nepieciešama spēlētāja iepriekšēja rakstiska
piekrišana pirms personas datu apkopošanas, apstrādes un uzglabāšanas Latvijas Basketbola savienības datorsistēmā vai
Latvijas Basketbola savienības mājaslapā. Konkrētu personas datu apkopošana, uzglabāšana un apstrāde ir nepieciešama,
lai reģistrētu spēlētāju sacensībām. Lūdzam parakstīt deklarāciju, lai atļautu Latvijas Basketbola savienībai pabeigt
reģistrācijas procesu. Parakstīto deklarāciju lūgums atgriezt Latvijas Basketbola savienības birojā (Ieriķu iela 3, Rīga, LV –
1084).

Es, ____________________________________ ( ___________________________),
(Spēlētāja vārds, uzvārds ar lielajiem burtiem)

(Dzimšanas datums)

Ar šo apstiprinu, ka mani personas dati ir:
-

Apkopoti, apstrādāti un uzglabāti Latvijas Basketbola savienībā vai organizācijā, kas strādā Latvijas Basketbola
savienības vārdā sacensību reģistrācijas procesa vajadzībām un

-

Publicēti Latvijas Basketbola savienības mājaslapā statistikas nolūkos.

Latvijas Basketbola savienība nedrīkst izmantot manus personas datus kādam citam mērķim, kā arī nodot tos trešajai
personai, izņemot ar manu iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai ja tas ir norādīts Latvijas Basketbola savienības Privātuma
politikā un ko pieprasa statūti vai likumi.

________________________
Datums un laiks

______________________________________________
Spēlētāja paraksts

________________________
Datums un laiks

______________________________________________
Vecāka/aizbildņa paraksts
(ja spēlētājs ir nepilngadīgs)

LŪGUMS ŠO VEIDLAPU ATGRIEZT LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS BIROJĀ
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Pielikums Nr.3

LBL SPĒLES KOMISĀRA PIENĀKUMI
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. LBL čempionāta spēlei nozīmētais spēles komisārs pārstāv LBL, savu pienākumu pildīšanai viņam nepieciešama
oficiālo basketbola noteikumu un Nolikuma pārzināšana. Spēles laikā spēles komisārs sēž pie sekretariāta galdiņa
starp laika ņēmēju un spēles sekretāru.
2. Spēles komisārs garantē spēles norisi saskaņā ar „Oficiālo basketbola noteikumu” un nolikuma burtu un garu. Viņš
sadarbojas ar tiesnešiem, organizatoriem, kā arī personām, kas atbild par komandu dalību spēlē.
3. Spēles komisāra pamatpienākumi ir šādi:
• sekretariāta tiesnešu darba kontrole un koordinēšana (pievēršot īpašu uzmanību laika ņēmēja, 24 sekunžu
ierīces operatora un galvenā sekretāra darbam);
• palīdzēt un konsultēt tiesnešus sakarā ar „Oficiālajiem basketbola noteikumiem” un nolikumu;
• uzraudzīt tiesāšanu un novērtēt tās kvalitāti;
• kontrolēt, lai visi spēles dalībnieki un skatītāji ievērotu „oficiālo basketbola noteikumu” un Nolikuma
prasības;
4. Spēles komisārs nodrošina nolikuma punktu ievērošanu par tehniskajā pieteikumā spēlei
5. Iekļauto personu atrašanos komandas soliņa zonā.
II Līdz spēles sākumam

1. Spēles komisāram ierodoties sporta zālē, mājas klubs iepazīstina to ar drošības dienesta vadītāju, no kura spēles
komisārs saņem visu nepieciešamo informāciju par spēles dalībnieku drošības nodrošināšanu.
2. Ja ir dopinga kontrole, tad komisārs veic pienākumus, kas aprakstīti „Kārtība, kā tiek veikta dopinga kontrole LBS
rīkotajās sacensībās.”
3. Gadījumā, ja viesu klubam ir pamatotas pretenzijas par to, ka mājas klubs nepilda nolikuma prasības, spēles
komisārs kopā ar mājas klubu veic pasākumus pārkāpumu novēršanai.
4. Līdz spēles sākumam spēles komisārs veic šādas darbības:
• pārbauda, vai ir izpildītas nolikuma nodaļas „Spēļu organizēšana un rīkošana” un nodaļas „Reklāmas un
reklāmas materiālu izmantošana” prasības;
• pārbauda spēles laukuma un tehniskā aprīkojuma funkcionalitāti un atbilstību „Oficiālo basketbola
noteikumu” un nolikuma prasībām;
• pārbauda ārsta klātbūtni spēles zālē;
• iepazīstas ar komandu, tiesnešu un skatītāju drošības sistēmas organizēšanu;
• pārbauda nepieciešamā inventāra un personāla laukuma uzkopšanai esamību;
• pārbauda, vai mājas klubs veic spēles filmēšanu;
• pārbauda nepieciešamā aprīkojuma esamību, lai tiesneši varētu noskatīties spēles videoierakstu situācijās,
kad tas paredzēts FIBA Oficiālajos basketbola noteikumos;
• pārbauda sekretariāta tiesnešu klātbūtni pilnā sastāvā un līdz spēles sākumam pārbauda sekretariāta
tiesnešu licences;
• pārbauda spēles sekretāra aizpildītā protokola pareizību.
• gadījumā, kad tiek konstatētas jebkādas atkāpes no „Oficiālo basketbola noteikumu” un nolikuma
prasībām, spēles komisārs atzīmē to savā atskaitē un kopā ar mājas klubu veic pasākumus to novēršanai.
6. Ne vēlāk kā trīsdesmit (30) minūtes pirms spēles sākuma spēles komisārs pārbauda tos komandu dokumentus, uz
kuru pamata tās pielaistas dalībai spēlē.
7. Gadījumā, ja rodas jebkādas neskaidrības saistībā ar spēlētāju, treneru un/vai pavadošo personu pielaidi dalībai
spēlē, spēles komisārs nekavējoties sazinās ar LBL.
8. Gadījumā, ja spēlētājs, treneris vai pavadošā persona nav ierakstīta komandas pieteikumā, viņi nevar tikt pielaisti
dalībai Čempionāta spēlē.
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9. Kopā ar komandu treneriem spēles komisārs ir atbildīgs par to noteikumu ievērošanu, kas nosaka spēlētāju pielaidi
dalībai spēlē.
III Spēles laikā

1. Spēles komisārs ir atbildīgs par kvalitatīvu sekretariāta tiesnešu darbu. Spēles laikā komisārs koordinē un pārbauda
sekretariāta tiesnešu darbu.
2. Spēles komisārs pārbauda, lai visi sekretariāta tiesneši līdz spēles sākumam, spēles laikā un pēc tās precīzi ievērotu
darba disciplīnu. Rupju pārkāpumu gadījumos spēles komisārs var pieprasīt jebkura sekretariāta tiesneša
atstādināšanu.
3. Gadījumā, ja tiesneši ir pieļāvuši kļūdas, kas var izraisīt vienas no komandām protesta iesniegšanu, spēles komisārs
konsultē tiesnešus par to, lai izvairītos no protesta. Tas veicams gan
1. Brīdī, kad ir iespējams kļūdu labot saskaņā ar "Oficiālo basketbola noteikumu" 44. pantu, gan citos spēles
momentos, kad spēles laiks ir apturēts.
4. Gadījumā, ja tiesneši lūdz sniegt palīdzību vai nepieciešamo informāciju, spēles komisārs dara visu iespējamo, lai
viņiem palīdzētu. Tomēr gala lēmumu pieņem spēles vecākais tiesnesis.
IV Pēc spēles beigām

1. Vardarbības aktu, agresīvas spēlētāju un treneru uzvedības gadījumā, nesportiskas oficiālo amatpersonu un
pavadošo personu rīcības gadījumā spēles komisārs un, ja nepieciešams viens vai vairāki tiesneši sastāda par to
rakstisku ziņojumu un 1 (vienas) stundas laikā pēc spēles beigām informē LBL galveno tiesnesi, kā arī 24 (divdesmit
četru) stundu laikā nosūta rakstisku ziņojumu uz LBL.
2. Pēc visu nepieciešamo pēc spēles veicamo darbību pabeigšanas spēles komisārs atdod treneriem galvenā
protokola kopiju un statistikas protokolu.
3. Spēles komisārs aizpilda standarta atskaiti, norādot tajā pārkāptos nolikuma punktus, kā arī trūkumus sekretariāta
tiesnešu darbībā. Atskaitē spēles komisārs sniedz vērtējumu par tiesnešu darbību un piešķir novērtējuma atzīmes
par aizvadīto spēli. Spēles komisārs iepazīstina tiesnešus ar novērtējuma atzīmēm. Nolikuma pārkāpumi detalizēti
aprakstāmi sadaļā „Komentāri”, kas atrodama „Spēles komisāra atskaites” otrajā lappusē.
4. Četrdesmit astoņi (48) stundu laikā pēc spēles beigām spēles komisārs nosūta vai nogādā LBL oficiālā spēles
protokola pirmo eksemplāru, statistikas protokolu, ziņojumus (ja tādi ir), „Spēles komisāra atskaiti”.
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Pielikums Nr.4

Kārtība, kādā tiek veikta dopinga kontrole LBS rīkotajās sacensībās
1. Dopinga kontrolieris informē spēles komisāru par pārbaudes faktu.
2. Dopinga kontrolieris un komisārs dodas pie komandām un informē par kontroles faktu, kā arī iepazīstina
ar kontroles procedūras kārtību.
3. Mājinieku komanda nodrošina dopinga kontrolierim telpu dopinga kontroles veikšanai.
4. Spēles komisārs pirms spēles iedod dopinga kontrolierim abu komandu tehniskos pieteikumus uz šo
spēli.
5. Pēc pirmā puslaika dopinga kontrolieris, komisārs, abu komandu pārstāvji (parasti ārsti) veic izlozi.
6. A komandas ārsts izlozē spēlētāju no B komandas un neatvērtu ieliek aploksnē;
7. B komandas ārsts izlozē spēlētāju no A komandas un neatvērtu ieliek aploksnē.
8. Uzreiz pēc spēles beigām dopinga kontrolieris komisāra un abu komandu ārstu klātbūtnē atver
aploksnes.
9. Neparedzētos gadījumos pieļaujamas atkāpes no šīs kārtības 1.- 6. punktiem, kas saskaņojamas ar spēles
komisāru, un tās neietekmē dopinga kontroles rezultātus.
10. Dopinga kontrolierim ir tiesības veikt dopinga kontroli arī citiem spēlētājiem.
11. Komandu ārsti paņem savu komandu izlozētos spēlētājus un dodas uz dopinga kontroles telpu.
12. Dopinga kontroles procedūra tiek veikta atbilstoši 2011. gada 19. oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 820 „Dopinga kontroles kārtība”.
13. Lēmumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu pieņem LBS valde saskaņā ar FIBA noteikumiem.
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