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1. Mērķis un uzdevumi
1.2. Latvijas Basketbola savienības (turpmāk – LBS) Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas (turpmāk – LJBL) darbības mērķis ir sekmēt bērnu un jaunatnes basketbola
attīstību Latvijā. LJBL sadarbojas ar pašvaldību profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm, juridisku un fizisku personu dibinātajiem sporta klubiem un
vispārējās izglītības iestādēm.
1.3. LJBL uzdevumi ir:
1.3.1. Veicināt basketbola popularitāti bērnu un jaunatnes vidū, motivējot
nodarboties ar basketbolu;
1.3.2. Noskaidrot Latvijas Republikas jaunatnes čempionus basketbolā zēnu un
meiteņu komandām (2002.- 2009.dz.g.);
1.3.3. Sekmēt jaunāko klašu audzēkņu iesaisti basketbolā un sagatavošanos
spēlēšanai LJBL čempionātā, organizējot turnīrus 2010.gadā dzimušiem
un jaunākiem bērniem;
1.3.4. Sekmēt Latvijas jaunatnes izlašu kandidātu sagatavošanos startiem
pasaules un Eiropas jaunatnes čempionātos un citos starptautiskajos
turnīros;
1.3.5. Veidot labvēlīgus apstākļus jauno spēlētāju sportiskās meistarības
pilnveidošanai un personības vispusīgai attīstībai;
1.3.6. Sekmēt basketbola tiesnešu profesionālo izaugsmi;
1.3.7. Sekmēt jaunatnes treneru profesionālo izaugsmi;
1.3.8. Veicināt jauno basketbolistu sociālās un radošās aktivitātes.

2. Čempionāta organizācija
2.1. LJBL oficiālais nosaukums 2020./2021.gada sezonā ir Latvijas Jaunatnes
basketbola līga. Oficiāli lietotais saīsinājums – LJBL.
2.2. LJBL struktūra
2.2.1. LJBL prezidents:
1) pārstāv LJBL publiskos pasākumos, tai skaitā, bet ne tikai, Lielajā talkā,
Talantu nedēļas aktivitātēs, LJBL finālturnīru apbalvošanas
ceremonijās, LJBL noslēguma pasākumā Saeimā;
2) pēc LBS ģenerālsekretāra uzaicinājuma piedalās ar LJBL saistīto
jautājumu izskatīšanā LBS valdē un Padomē;
3) pēc LBS ģenerālsekretāra uzaicinājuma piedalās ar LJBL saistīto
jautājumu izskatīšanā LBS Jaunatnes komisijā un LJBL sapulcēs.
2.2.2. LJBL direktors:
1) organizē un vada LJBL administratīvo darbu;
2) organizē un vada finanšu plānošanu, piesaisti un izlietojumu LJBL
darbības nodrošināšanai;
3) organizē un vada sadarbību ar organizācijām un institūcijām, kas
saistītas ar jaunatnes basketbolu. nodrošina savlaicīgu informācijas
apriti starp čempionāta dalībniekiem;
4) nodrošina LBS valdē pieņemto lēmumu un/vai dokumentu nosūtīšanu
organizācijām divu nedēļu laikā;
5) organizē LBS Jaunatnes komisijas sanāksmju sasaukšanu ne retāk kā
reizi trijos mēnešos;
6) nodrošina savlaicīgu informācijas apriti LBS oficiālajā interneta vietnē
basket.lv;
2.2.3. LJBL galvenais tiesnesis atbild par:
1) čempionāta kalendāra izstrādi un koordināciju;
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2) sacensību norisei saskaņā ar šo Nolikumu un FIBA oficiālajiem
basketbola noteikumiem;
3) soda sankciju noteikšanu saskaņā ar šajā Nolikumā noteiktajām
pilnvarām;
4) LJBL spēlētāju licencēšanu;
5) statistiskās informācijas apkopošanu un apstrādi saskaņā ar Nolikumu.
2.2.4. LJBL tiesnešu darba koordinators:
1) izstrādā kritērijus LJBL tiesnešu darba vērtēšanai;
2) izstrādā un īsteno LJBL tiesnešu apmācības programmu;
3) organzē LJBL tiesnešu licencēšanu;
4) organizē LJBL tiesnešu darba novērtēšanu regulārā čempionāta laikā
5) norīko tiesnešus uz U10-U11 grupu turnīriem, LJBL fināliem un
pārspēlēm.
2.3. LJBL Tehniskā komisija:
2.3.1. LJBL Tehniskā komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu. To vada LJBL
direktors.
2.3.2. LBJL Tehniskās komisijas sastāvs:
1) LJBL direktors;
2) LJBL galvenais tiesnesis;
3) LJBL tiesnešu darba koordinators;
4) LBS Jaunatnes komisijas vadītājs vai tā pilnvarots pārstāvis.
2.3.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisija izskata LJBL galvenā tiesneša
iesniegtos ziņojumus un/vai protestus, kas skar disciplināros jautājumus un/vai
konfliktsituācijas.
2.3.4. LJBL ir tiesīga pieļaut atkāpes no šī Nolikuma prasībām Latvijas Nacionālo
jaunatnes izlašu interesēs.
2.3.5. Ja LJBL lēmumi ir pretrunā šī Nolikuma un/vai FIBA oficiālo noteikumu prasībām,
LBS ģenerālsekretāram, pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas ir tiesības tos
atcelt ar rakstisku rīkojumu.
2.3.6. LJBL ir tiesīga iesniegt LBS valdei priekšlikumus par grozījumiem šajā Nolikumā,
konsultējoties ar LBS Jaunatnes komisiju.
2.3.7. LBS Jaunatnes komisija (turpmāk – Jaunatnes komisija) ir konsultatīva
organizācija, kas sniedz LJBL ieteikumus tās kompetencē esošo konceptuālo
jautājumu risināšanai, lai sekmētu jaunatnes basketbola attīstību.

3. Čempionāta dalībnieki
3.1. Čempionāta dalībnieki ir pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu,
juridisku personu dibināto sporta klubu, biedrību un vispārējās izglītības iestāžu
komandas (spēlētāji, treneri, oficiālie pārstāvji), tiesneši, kā arī LJBL administrācija.
3.2. BJBS “Rīga” filiāles – komandas ar dažādiem nosaukumiem – šī Nolikuma izpratnē
tiek uzskatītas par atsevišķām sporta organizācijām. Licencēšanas un pārejas
noteikumi uz tām attiecas kā uz atsevišķām sporta organizācijām.
3.3. 2020./2021. gada sezonā čempionāts notiek zēniem un meitenēm šādās grupās:
2002./2003. dzimšanas gads
2004.dzimšanas gads
2005.dzimšanas gads
2006.dzimšanas gads
2007.dzimšanas gads
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U-19
U-17
U-16
U-15
U-14

4. Čempionāta norises laiks
4.1. Regulārais čempionāts U-19, U-17, U-16, U-15 un U-14 vecuma grupās notiek:
4.1.1. 1.aplis – no 2020.gada 12. septembra līdz 2020.gada 20.decembrim;
4.1.2. 2.aplis zēniem – no 2021.gada 9.janvāra līdz 2021.gada 11.aprīlim;
2.aplis meitenēm - no 2021.gada 9.janvāra līdz 2021.gada 4.aprīlim.
4.2. Meitenēm pārspēles par tiesībām spēlēt finālturnīrā notiek pēc regulārā
čempionāta beigām.
4.3. LJBL finālsacensības notiek:
U-19
U-17
U-14
U-16
U-15

2021.gada 7.-9.maijs (Final 4)
2021.gada 14.-16.maijs
2021.gada 23.- 25.aprīlis
2021.gada 30.aprīlis.-2.maijs

Finālsacensību vietas tiks nosauktas līdz 2021.gada 1.aprīlim.
4.4. Pārspēles par tiesībām 2020./2021. gada sezonā spēlēt Superlīgā notiek
2020.gada 3.-9.augustā. Komandām jāapstiprina dalība līdz 24.jūlijam.
4.5. Pārspēles par tiesībām 2021./2022. gada sezonā spēlēt Superlīgā notiek atbilstoši
savas vecuma grupas finālsacensību laikā.
4.6. Pirmssezonas seminārs treneriem notiks septembra pirmajā sestdienā - 2020.gada
5.septembrī.

5. Komandu pieteikšana dalībai čempionātā
5.1. Organizāciju komandu un dalībnieku pieteikšana 2020./2021.gada sezonai:
Komandu pieteikumi
jāiesniedz līdz
2020.gada 17.jūlijam,
sūtot uz e-pastu:
elvijs.miculis@lbs.lv

Pieteikumu forma pielikums nr. 2.

Spēlētāju vārdiskais saraksts
(turpmāk „Pieteikums”) jāaizpilda elektroniski
līdz 2020.gada 11.septembrim.
Pieteikumu forma aizpildāma katras sporta skolas
interneta kontā (https://cm.fibaorganizer.com/lbs/login).
Konta paroli izsniedz LJBL.
Katras komandas elektroniskajam pieteikumam līdz
2020. gada 1.oktobrim jāpievieno aktuālais
komandas foto un katra spēlētāja aktuālais foto
elektroniskā formātā.
Piesakot jaunus, iepriekš nelicencētu spēlētājus,
organizācijai elektroniski jāatsūta aizpildītu
“LJBL spēlētāju reģistrācijas lapu” –
Pielikums nr.3 (uz elvijs.miculis@lbs.lv).
Pieteikt jaunus, iepriekš nelicenzētus spēlētājus,
organizācijai atļauts līdz 28.februārim.

5.2. Par jebkuras jaunas komandas pieteikšanu pēc 2020.gada 17.jūlija organizācija
iemaksā LBS kontā EUR 50 (piecdesmit eiro).
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5.3. Par jebkuras komandas atsaukšanu pēc 2020.gada 1.septembra organizācija
iemaksā LBS kontā EUR 250 (divi simti piecdesmit eiro).
5.4. Organizācija katras komandas pieteikumā var iekļaut tikai tos spēlētājus, kuri paši
vai, ja spēlētājs ir nepilngadīgs, viņu vecāki (aizbildņi) ar parakstiem apliecinājuši,
ka
● piekrīt oficiālajiem basketbola noteikumiem un LBS privātuma politikai.
● piekrīt un apņemas ievērot LJBL Godīgas spēles noteikumus.
Pielikums nr.1 “Personas datu apstrāde”.
5.5. Organizācijas vadītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu, legalitāti un
precizitāti. Par šī punkta pārkāpumu sods EUR 50 (piecdesmit eiro).
5.6. Dalībai LJBL čempionātā var pieteikt pašvaldību profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestāžu, juridisku un fizisku personu dibināto sporta klubu un vispārējās
izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – organizāciju) komandas.
5.7. Pieteikumi dalībai čempionātā tiek pieņemti no organizācijām, kuras nokārtojušas
jebkuras finansiālās vai cita veida saistības ar LJBL par 2019./2020.gada sezonu.
5.8. Organizācija var atsaukt komandu no čempionāta starp pirmo un otro apli
(20.12.20.-09.01.21.), iesniedzot LJBL oficiālu rakstisku iesniegumu. Par
komandas atsaukšanu organizācija iemaksā LBS kontā EUR 250 (divi simti
piecdesmit eiro). Citā laikā komandu atsaukt nav atļauts. Sods par šī punkta
pārkāpumu – EUR 500 (pieci simti eiro).
5.9. Organizācija, kuras komandas iepriekš nav startējušas čempionātā, var pieteikt
savu komandu dalībai čempionātā Nacionālā līgā. Šis nosacījums neattiecas uz
organizācijām, kuru komandas iepriekš spēlējušas LJBL, ja tajās notikusi
reorganizācija, nosaukuma vai īpašnieka maiņa.
5.10. Finansiālās saistības par komandu pieteikšanu jānokārto līdz 2020. gada 1.
decembrim. Nenokārtošanas gadījumā organizācijas komandas tiek izslēgtas no
sacensībām (izņemot, ja organizācija un LJBL rakstiski vienojas par citu termiņu).
5.11. Tikai tie spēlētāji, kuri ir iekļauti konkrētās komandas pieteikumā tiek pielaisti spēlei.
5.12. LJBL čempionātā nevar startēt jauktās komandas. Jauktās komandas var spēlēt
tikai līdz U11 vecuma grupai (ieskaitot).
5.13. Vienas komandas dalības maksa 2020./2021. gada sezonā visās vecuma grupās
gan zēniem, gan meitenēm – 60 EUR.
5.14. Licencēšanas noteikumi
5.14.1. Licence apstiprina licences saņēmēja tiesības piedalīties čempionātā.
5.14.2. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LJBL licencētiem spēlētājiem, treneriem un
tiesnešiem.
5.14.3. LJBL licencē dalībniekus – trenerus, spēlētājus un tiesnešus – uz kārtējo sezonu.
Spēlētāji:

Treneri:

Tiesneši:

Tiek licencēti
nolikumā
paredzētajā
kārtībā (5.1.)
līdz 2020. gada
11.septembrim.

Treneru licences maksa ir 30
EUR.

Tiesnešiem licences maksa ir
20 EUR.

Netiek licencēti treneri, kuri
nav samaksājuši sodu par
diskvalificējošo piezīmi.

Licenci var iegūt piedaloties
pirmssezonas tiesnešu
seminārā:
2020.gada 25.augustā,
26.augustā un 29.augustā.
Nepieciešamības gadījumā
tiks rīkots papildus seminārs
15.septembrī.
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5.14.4. LJBL spēlētāji tiek licencēti tikai elektroniski uz organizācijas komandu
pieteikuma pamata.
Par licencētu spēlētāju tiek uzskatīts basketbolists, kura vārds, uzvārds,
dzimšanas dati un informācija par aktuālo augumu pievienoti attiecīgās komandas
sastāvam interneta kontā un šī informācija redzama basket.lv.
5.14.5. LJBL licencēts spēlētājs LJBL čempionātā 2020./2021.gada sezonā drīkst
pārstāvēt tikai vienu sporta organizāciju (sporta skolu, klubu), katrā vecuma
grupā tikai vienas komandas sastāvā (vienāda nosaukuma komandā).
5.14.6. Citu valstu pilsoņiem licences tiek izsniegtas tikai gadījumā, ja viņi 2020./2021.
gada sezonā dzīvo Latvijā un mācās Latvijas izglītības iestādē. Lai citas valsts
pilsonis varētu saņemt LJBL licenci, viņam jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija,
vispārējās izglītības iestādes izziņa un savas valsts basketbola federācijas
brīvlaišanas vēstule.
5.14.7. LJBL ir tiesības neizsniegt licenci, ja:
1) komandas pieteikums spēlētāju licencēšanai vai pievienotie dokumenti
neatbilst šī Nolikuma prasībām;
2) spēlētājs vēlas mainīt komandu, pārkāpjot LBS valdē apstiprinātos spēlētāju
pārejas noteikumus;
3) spēlētājs nav tiesīgs piedalīties čempionātā (ir diskvalificēts).
5.14.8. Ja licencēšanas noteikumi pārkāpti, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0
punktu) katrā spēlē, kurā piedalījies nelicencēts(l) spēlētājs(i).
5.14.9. Spēlētāju pārejas 2020./2021.gada sezonā reglamentē LBS Spēlētāju pārejas
noteikumi. Dokuments publicēts oficiālajā LBS interneta vietnē basket.lv.
Spēlētājam ir tiesības mainīt sporta skolu vai klubu vienu reizi - starpsezonā
laika posmā no 1.jūnija līdz 11.septembrim.
5.14.10. Finansiālās saistības par līdzdalību čempionātā tiek kārtotas ar bezskaidras
naudas pārskaitījumu.
5.14.11. Organizācijai vai privātpersonai pirms jebkura bezskaidras naudas maksājuma
veikšanas jāizņem LJBL rēķins attiecīgajam maksājumam.
5.14.12. Ja finansiālās saistības netiek nokārtotas saskaņā ar šo Nolikumu, LJBL ir
tiesīga attiecīgo komandu diskvalificēt.

7. Čempionāta norise zēniem
7.1. LJBL regulārā čempionāta organizācija zēniem:
7.1.1. Regulārais čempionāts zēniem 2020./2021.gada sezonā vecuma grupās U-19,
U-17, U-16, U-15, U-14 tiek organizēts divās līgās:
● Superlīga
U-14 grupā piedalās:
- 10 spēcīgākās komandas pēc 2019./2020.gada sezonas ranga
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem.
U-15, U-16, U-17 grupās piedalās:
- 10 spēcīgākās komandas pēc 2019./2020.gada sezonas ranga
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem.
U19 grupā piedalās:
- 10 spēcīgākās komandas pēc vietu summu klasifikācijas pēdējās 2
sezonās u-17 vecuma grupās.
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem.
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● Nacionālā līga
U19, U-17, U-16, U-15 un U-14 grupās piedalās visas pārējās pieteiktās
organizāciju komandas, kuras sadalītas divās zonās.
7.1.2. LJBL Superlīgā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus apļus,
sadalot vietas regulārajā čempionātā.
LJBL Nacionālajā līgā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus
apļus, sadalot vietas regulārajā čempionātā.
7.1.3. LJBL patur tiesības veikt izmaiņas sacensību izspēles sistēmā (Force Majeure
situācija). Izmaiņas veicamas, tās saskaņojot ar Jaunatnes komisiju, apstiprinot
LBS Valdē un par to informējot organizācijas vismaz vienu mēnesi pirms to
stāšanās spēkā.
7.2. Pārejas spēles par tiesībām 2020./2021. gada sezonā spēlēt Superlīgā.
Skatīt Pielikumu Nr.5

7.3.

LJBL Finālsacensību norise

7.3.1. U-19, U-17 un U-16 vecuma grupas
Finālsacensībās U-19, U-17 un U-16 vecuma grupās piedalās 8 komandas, kas
ieguvušas 1.-8. vietu Superlīgā regulārajā čempionātā.
Finālsacensības tiek izspēlētas trijās dienās pēc izslēgšanas sistēmas, sadalot
vietas no 1. līdz 8.
Spēļu kalendārs:
1.diena (1/4 fināls)

2.diena (Pusfināls)

1.spēle: 1. vieta–8.vieta
2.spēle: 4. vieta–5. vieta
3.spēle: 3. vieta–6. vieta
4. spēle: 2. vieta-7. vieta

5.spēle – 1. un 2.spēles
zaudētājs (5.-8. vieta)
6.spēle – 3. un 4.spēles
zaudētājs (5.-8. vieta)
7.spēle – 1. un 2.spēles
uzvarētājs (1.-4. vieta)
8.spēle – 3. un 4.spēles
uzvarētājs (1.-4. vieta)

3.diena (Spēles par
vietām)
9. spēle – 5. un 6.spēles
zaudētājs (7.- 8.vieta)
10.spēle – 5. un 6.spēles
uzvarētājs (5.-6.vieta)
11.spēle – 7. un 8.spēles
zaudētājs (3.-4.vieta)
12.spēle – 7. un 8.spēles
uzvarētājs (1.-2.vieta)

7.3.2. U-15 un U-14 vecuma grupas
Finālsacensībās U-15 un U-14 vecuma grupās piedalās piedalās 8 komandas,
kas ieguvušas 1.-8. vietu Superlīgā regulārajā čempionātā.
Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās
apakšgrupās (A un B):
A apakšgrupa
1. 1.vieta
2. 4.vieta
3. 5.vieta
4. 8.vieta

B apakšgrupa
1. 2.vieta
2. 3.vieta
3. 6.vieta
4. 7.vieta

Katrā apakšgrupā izspēlē viena apļa turnīru.
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Divas labākās komandas no katras apakšgrupas spēlē par 1.-4.vietu, pārējās
divas komandas no katras apakšgrupas spēlē par 5.-8.vietu:
Spēļu kalendārs:
1.dienā katrai
komandai
divas spēles
apakšgrupā:
1.spēle A1-A4
2.spēle A2-A3
3.spēle B1-B4
4.spēle B2-B3
5.spēle A2-A4
6.spēle A3-A1
7.spēle B2-B4
8.spēle B3-B1

*2.dienā –
katrai komandai viena spēle
apakšgrupā un pusfināls:
9.spēle A4-A3
10.spēle B4-B3
11.spēle A1-A2
12.spēle B1-B2
13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta
14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta

3.dienā –
katrai komandai viena spēle
par vietām:
17.spēle – spēle par 7.vietu
18.spēle – spēle par 5.vietu
19.spēle – spēle par 3.vietu
20.spēle – spēle par 1.vietu

* LJBL finālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām iznāk divas
spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis.

7.4. Pārejas spēles par tiesībām 2021./2022. gada sezonā spēlēt Superlīgā.
Pārspēlēs piedalās:
● Superlīgas 11.vieta
● Nacionālās līgas 1.-2. vieta no Austrumiem
● Nacionālās līgas 1.-2.vieta no Rietumiem
Piecas komandas divās dienās izspēlē apļa turnīru – katrs ar katru.
Lai noskaidrotu spēļu kalendāru, pēc regulārās sezonas noslēguma, tiek veikta
izloze (izlozi veic LBS jaunatnes komisija).
7.5. Komandu tiesības 2021./2022.gada sezonā spēlēt LJBL Superlīgā
U14 komandu tiesības 2021./2022.gada sezonā spēlēt LJBL Superlīgā nosaka
2020./2021.gada sezonā iegūtie rezultāti U13 vecuma grupā.
Tiek noteiktas 12 komandas:
- 1-.2.vieta no Austrumiem
- 1.-2.vieta no Rietumiem
- 1.-4.vieta pēc pārspēļu turnīra rezultātiem
- 5.-8.vieta pēc pārspēļu turnīra rezultātiem
U15, U16, U17 komandu tiesības 2021./2022.gada sezonā spēlēt LJBL
Superlīgā nosaka 2020./2021.gada sezonā iegūtie rezultāti U14, U15, U16
vecuma grupās.
Tiek noteiktas:
- 10 spēcīgākās komandas pēc regulārās sezonas un finālturnīru rezultātiem.
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem.
U19 vecuma grupā tiek noteiktas:
- 10 spēcīgākās komandas pēc vietu summu klasifikācijas pēdējās 2 sezonās
U-17 vecuma grupās.
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem.
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8. Čempionāta norise meitenēm
8.1. LJBL regulārā čempionāta organizācija meitenēm:
8.1.1. Regulārais čempionāts meitenēm 2020./2021.gada sezonā vecuma grupās
U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 tiek organizēts divās līgās:
● Superlīga
U-14, U-15, U-16 un U-17 grupās piedalās:
- 6 spēcīgākās komandas pēc 2019./2020.gada sezonas ranga
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem
U19 grupā piedalās:
- 6 spēcīgākās komandas pēc vietu summu klasifikācijas pēdējās 2 sezonās
U17 vecuma grupā
- 2 spēcīgākās komandas pēc pārspēļu rezultātiem
● Nacionālā līga
U19, U-17, U-16, U-15 un U-14 grupās piedalās visas pārējās pieteiktās
organizāciju komandas.
8.1.2. LJBL patur tiesības mainīt čempionāta organizāciju, pēc komandu pieteikumu
saņemšanas.
8.1.3. LJBL Superlīgā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus apļus,
sadalot vietas regulārajā čempionātā.
8.1.4. LJBL Nacionālajā līgā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus
apļus, sadalot vietas regulārajā čempionātā.
8.2.

Pārspēles par tiesībām spēlēt finālsacensībās
LJBL pārspēlēs par tiesībām spēlēt finālsacensībās piedalās:
● Superlīgas regulārās sezonas 8.vieta
● Nacionālās līgas regulārās sezonas 1.vieta
Uzvarētājs tiek noteikts divu spēļu summā.
Pirmā spēle norisinās pie Nacionālās līgas komandas.

8.3.

LJBL finālsacensību organizācija meitenēm

8.3.1. U-16, U-17, U19 vecuma grupa
Finālsacensībās piedalās LJBL regulārā čempionāta 1.-7. vietas ieguvējas un
pārspēļu turnīra uzvarētāja.
Finālsacensības tiek izspēlētas trijās dienās pēc izslēgšanas sistēmas, sadalot
vietas no 1. līdz 8.
Spēļu kalendārs:
1.diena (1/4 fināls)

2.diena (Pusfināls)

3.diena (Spēles par vietām)

1.spēle: 1. vieta– pārspēļu
uzvarētāja
2.spēle: 4. vieta– 5. vieta
3.spēle: 3. vieta– 6. vieta
4. spēle: 2. vieta– 7. vieta

5.spēle: 1. un 2.spēles
zaudētājas (5.-8. vieta)
6.spēle: 3. un 4.spēles
zaudētājas (5.-8. vieta)
7.spēle: 1. un 2.spēles
uzvarētājas (1.-4. vieta)

9. spēle – 5. un 6.spēles
zaudētājas (7.- 8.vieta)
10.spēle – 5. un 6.spēles
uzvarētājas (5.-6.vieta)
11.spēle – 7. un 8.spēles
zaudētājas (3.-4.vieta)
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8.spēle: 3. un 4.spēles
uzvarētājas (1.-4. vieta)

12.spēle – 7. un 8.spēles
uzvarētājas (1.-2.vieta)

8.3.2. U-14 un U-15 vecuma grupa
Finālsacensībās piedalās LJBL regulārā čempionāta 1.-7. vietas ieguvējas un
pārspēļu turnīra uzvarētāja.
Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās
apakšgrupās (A un B)
A apakšgrupa
1. 1.vieta
2. 4.vieta
3. 5.vieta
4. Pārspēļu uzvarētāja

B apakšgrupa
1. 2.vieta
2. 3.vieta
3. 6.vieta
4. 7.vieta

Katrā apakšgrupā izspēlē viena apļa turnīru. Divas labākās komandas no katras
apakšgrupas spēlē par 1.-4.vietu, pārējās divas komandas no katras
apakšgrupas spēlē par 5.-8.vietu.
Spēļu kalendārs:
1.dienā –
katrai komandai
divas spēles
apakšgrupā:
1.spēle A1-A4
2.spēle A2-A3
3.spēle B1-B4
4.spēle B2-B3
5.spēle A2-A4
6.spēle A3-A1
7.spēle B2-B4
8.spēle B3-B1

*2.dienā –
katrai komandai viena spēle
apakšgrupā un pusfināls:
9.spēle A4-A3
10.spēle B4-B3
11.spēle A1-A2
12.spēle B1-B2
13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta
14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta

3.dienā –
katrai komandai
viena spēle par
vietām:
17.spēle – spēle par
7.vietu
18.spēle – spēle par
5.vietu
19.spēle – spēle par
3.vietu
20.spēle – spēle par
1.vietu

* LJBL fiālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām iznāk divas
spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis.

9. Čempionāta vispārīgie noteikumi
9.1. LJBL čempionāts notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola
noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un
papildinājumiem.
9.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāievēro šis Nolikums, pēc tam – FIBA oficiālie
basketbola noteikumi.
9.3. Par jebkuru notikumu čempionātā, kas nav atrunāts šajā Nolikumā vai FIBA
noteikumos, lēmumu pieņem LJBL Tehniskā komisija, saskaņā ar šajā Nolikumā
noteiktajām pilnvarām.
9.4. Par jebkuru notikumu, kas notiek konkrētās spēles gaitā un nav atrunāts šajā
Nolikumā vai FIBA oficiālajos noteikumos, lēmumu pieņem LJBL galvenais
tiesnesis.
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10. Čempionāta sarīkošanas kārtība
10.1. Spēles laiks:
Regulārajā sezonā
U-14, U-15, U-16, U-17, U19 - 4x10 min.
Spēles pagarinājums - 5.min.

Pārejas spēlēs:
Finālturnīros:
U-14, U-15, U-16 –4x8 min. U-14, U-15 – 4x8 min.
Spēles pagarinājums – 4.min. Spēles pagarinājums – 4.min.
U-16, U-17, U19 – 4x10 min.
Spēles pagarinājums - 5.min.

10.2. LJBL čempionātā spēlē ar ādās vai ādas imitācijas “Molten” bumbām:
Zēni
U-15, U-16, U-17, U-19 - 7.izmērs
U14 – 6.izmērs

Meitenes
U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 6.izmērs

10.3. Iesildīšanās laikā mājinieku komandai obligāti jānodrošina divas bumbas viesu
komandai. Tām jābūt tādām pašām, kā spēļu bumbai.
Ja spēles notiek neitrālā laukumā, katrai komandai pašai jānodrošina iesildīšanās
bumbas.
10.4. U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 vecuma grupās zēni un meitenes spēlē uz
augstajiem groziem (3,05 m).
10.5. LJBL Superlīgā zēnu un meiteņu grupu spēlēs datorizēti tiek rakstīts tehniskais
protokols.
10.6. U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 vecuma grupās komandas sastāvā spēles protokolā
drīkst būt pieteikti 12 spēlētāji un trīs apkalpojošā personāla dalībnieki (treneris,
menedžeris, ārsts). Pieteikumā dalībai čempionātā katrai komandai drīkst būt 25
spēlētāji.
10.7. U14 vecuma grupā ir aizliegta jebkāda zonas aizsardzība un jebkāds zonas
presings.
Atļauts segt tikai cilvēks - cilvēku aizsardzību. Spēlētāju bez bumbas drīkst segt
tikai viens aizsargs. Aizsardzības spēlētāju rotācija jeb „palīdzēšana pret
uzbrucēju” ar bumbu ir atļauta tikai tad, ja uzbrucējs ir apspēlējis savu aizsargu.
Ja komanda pārkāpj kādu šo ierobežojumu, treneris pēc pirmā pārkāpuma tiek
brīdināts, bet pēc katra nākamā pārkāpuma saņem tehnisko piezīmi, kura protokolā
tiek atzīmēta kā komandas piezīme (pēc divām šādām piezīmēm trenerim nav
jāatstāj sporta zāle).
10.8. Uzvara tiek vērtēta ar 2 punktiem, zaudējums ar 1 punktu. Ja komanda neattaisnoti
neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 (0 punktu).
10.9. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits regulārā čempionāta
noslēgumā, komandas tiek klasificētas saskaņā ar FIBA noteikumiem:
● uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
● gūto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs;
● visās spēlēs gūto un zaudēto punktu starpība;
● visās spēlēs gūto punktu skaits.
10.10. Finālsacensībās nav atļauts piedalīties tiem LJBL dalībniekiem, kuri ir nesekmīgi
mācībās (atzīme konkrētās grupas finālsacensību sākuma brīdī nevienā
priekšmetā nedrīkst būt zemāka par 4,00; tiek vērtētas sekmes no 01.01.2021.)
vai nemācās kādā no Latvijas vai citas valsts mācību iestādēm. Šis punkts
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neattiecas uz spēlētājiem, kuri jau ir saņēmuši apliecību par vidējās izglītības
iegūšanu.
Noteikuma apiešanas gadījumā, komanda tiek izslēgta no finālturnīra un
komandas trenerim tiek piešķirts 100€ naudas sods.
10.11. Ja divu vecuma grupu finālsacensības notiek vienlaikus, spēlētājs drīkst spēlēt
tikai vienas vecuma grupas komandā.
10.12. Spēlētājs drīkst piedalīties finālsacensībās 2 vecuma grupās.
10.13. Ja sporta skolā ir divas vai vairāk viena vecuma komandas, uz LJBL
finālsacensībām Superlīgas komandu drīkst papildināt ar Nacionālās līgas
komandas spēlētājiem.
Izņēmums meiteņu grupām - Superlīgas komandu nedrīkst papildināt ar
Nacionālās līgas komandas spēlētājām, ja Nacionālās līgas komanda
piedalījusies pārspēlēs par iekļūšanu finālturnīrā.
10.14. Spēlētāji/as, kuriem izsniegtas brīvlaišanas vēstules spēlēšanai ārzemēs,
nedrīkst piedalīties LJBL sacensībās.
10.15. Spēlētāju ierobežojumi LJBL spēlēs vecuma grupās no U-14 līdz U-19:
10.15.1. Spēlētājs regulārajā sezonā drīkst piedalīties ne vairāk kā 44 LJBL spēles un
ne vairāk kā 2 spēlēs dienā.
Spēlētāja regulārajā sezonā drīkst piedalīties ne vairāk kā 30 LJBL spēlēs un
ne vairāk kā 2 spēlēs dienā.
10.15.2. Nacionālo izlašu kandidātiem ar LBS valdes lēmumu var tikt limitēts spēļu skaits
LJBL regulārajā sezonā.
10.15.3. Spēļu limita pārkāpuma gadījumā, komandai tiek piešķirts zaudējums 0-20 (0
punkti), visās spēlēs kurās spēlētājs ir piedalījies pēc spēļu limita sasniegšanas.
10.15.4. Spēlētājs vienā vecuma grupā drīkst būt pieteikts un spēlēt tikai vienā līgā –
Superlīgā vai Nacionālajā līgā.

11. Čempionāta kalendārs
11.1. Kalendāra projekts tiek sastādīts un nosūtīts sporta skolām un treneriem līdz
2020.gada 14.augustam.
11.2. Ja kalendāra projektā nepieciešamas izmaiņas, jāvienojas ar pretējo pusi par
iespējamo spēles datumu, vietu un laiku un rakstiski jāpaziņo LJBL galvenajam
tiesnesim līdz 2020.gada 21.augustam.
11.3. Kalendāru apstiprina LJBL direktors. Pēc kalendāra apstiprināšanas, tas tiek
publicēts LBS oficiālajā interneta mājas lapā basket.lv.
11.4. Organizācijām nav atļauts patvaļīgi mainīt sacensību kalendāru. Par šī nolikuma
punkta pārkāpšanu sods EUR 50 (piecdesmit eiro).
11.5. Vienāda nosaukuma komandām savstarpējās spēles jāizspēlē kā pirmās.
11.6.

Par nepieciešamajām izmaiņām sacensību kalendārā, organizācijai vismaz 7
dienas iepriekš rakstiski elektroniskā veidā jāiesniedz LJBL galvenajam
tiesnesim iesniegums ar pamatojumu. Iesniegumā jānorāda arī jaunais spēles
laiks, kurš ir saskaņots ar otru pusi. Jaunais spēles laiks nedrīkst būt vairāk kā
14 dienas pēc kalendārā paredzētā spēles datuma. LJBL galvenais tiesnesis
izskata iesniegumu un, ja tas ir pamatots, spēli pārceļ.
Saskaņots ar otras
Spēles laiks un
Jaunais spēles
Spēle
Pamatojums
komandas treneri vieta
laiks un vieta
Vārds Uzvārds

11.7. 1.apļa spēles nevar tikt pārceltas uz 2.apli.
11.8. Nevar pārcelt spēles no kurām paredzētas TV vai interneta tiešraides.
11.9. LJBL čempionāta kalendārs LJBL dalībniekiem ir primārs. Organizējot un/vai
piedaloties citās sacensībās, to kalendāri pakārtojami LJBL čempionāta
kalendāram (Izņemot FIBA turnīrus).
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11.10. Finālsacensību spēļu kalendārs tiek ievietots LBS oficiālajā interneta mājas lapā
basket.lv vismaz 10 dienas pirms konkrētās vecuma grupas fināla.

12. Neierašanās uz spēlēm, neizspēlētās spēles
12.1. Ja komanda nevar ierasties uz spēli neparedzētu apstākļu gadījumā (piemēram,
negadījums ar transportu, laika apstākļi utml.), nekavējoties jābrīdina pretinieku
komanda, paziņojot par to arī LJBL galvenajam tiesnesim.
Par neierašanos uz spēli, gadījumā, ja nav izpildīti minētie nosacījumi, komandai
tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu) un naudas sods EUR 100 (viens simts
eiro), par to informējot attiecīgās organizācijas vadību.

12.2. Ja komandas savstarpēji nespēj vienoties par spēļu izspēlēšanu LJBL
apstiprinātā kalendāra ietvaros, abām komandām tiek piešķirts
zaudējums (0 punkts) katrā nenotikušajā spēlē.
12.3. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, jāvadās pēc FIBA
noteikumiem un prasībām.

13. Diskvalifikācija un tehniskās piezīmes
13.1. Spēlētājam, kurš saņēmis diskvalificējošu piezīmi (neattiecas uz divām
nesportiskām, divām tehniskām, kā arī tehnisko un nesportisko vienā spēlē),
● jāizlaiž nākamā spēle savā vecuma grupā tās komandas sastāvā, kurā
spēlētājs ir licencēts,
● kā arī jāizlaiž visas spēles vecāko grupu komandās, kamēr spēlētājs ir izlaidis
spēli savā vecumā grupā.
Atkārtotas diskvalificējošas piezīmes gadījumā LJBL Tehniskā komisija ir tiesīga
izskatīt jautājumu par papildus soda sankcijām.
Ja spēlētājs nav izlaidis noteikto spēļu skaitu, tad komandai katrā spēlē, kurā
piedalījies diskvalificētais spēlētājs. tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu).
13.2. Trenerim, kurš saņēmis diskvalificējošo piezīmi, jāiemaksā soda nauda EUR 100
(simts eiro). Par soda naudas samaksu atbildīga ir organizācija, kura pieteikusi
treneri.

14. Tiesnešu darbība
14.1. Čempionāta spēles apkalpo tikai LBS vai LJBL licencēti tiesneši● Nacionālajā līgā divi laukuma tiesneši, sekretārs un laika tiesnesis.
● Superlīgā spēles apkalpo divi laukuma tiesnši, divi tehniskā protokola sekretāri
un laika tiesnesis. Tehniskā protokola sekretāri un laika tiesnesis ir atbildīgi par
spēles gala rezultāta pareizu fiksēšanu.
14.2. Katrai organizācijai uz katru spēli jānorīko viens LJBL vai LBL licencēts tiesnesis.
Tiesnesim jānodrošina iespēja nepieciešamības gadījumā uzrādīt derīgu tiesnešu
licenci. Par šī punkta pārkāpumu sods organizācijai EUR 50 EUR (piecdesmit eiro).
14.3. Mājinieku komandai jānodrošina:
● Nacionālajā līgā - sekretārs un laika tiesnesis,
● Superlīgā - divus tehniskā protokola sekretārus un laika tiesnesi.
Par šī punkta pārkāpumu sods organizācijai 40 EUR (četrdesmit eiro).
14.4. Organizāciju norīkotie Jaunatnes kategorijas laukuma tiesneši nedrīkst būt
jaunāki par spēlējošo komandu spēlētājiem, izņemot gadījumus, ja norīkojumu
apstiprinājis LJBL tiesnešu koordinators.
14.5. Čempionāta finālsacensības apkalpo LJBL galvenā tiesneša un LJBL tiesnešu
darba koordinatora norīkoti LJBL vai LBL licencēti tiesneši.
14.6. Laukuma tiesnešiem obligāti jātiesā tiesnešu formās – sporta apavi (melni), bikses
(melnas) un LJBL oficiālais tiesnešu krekls. Aizliegts iziet laukumā džemperī,
virskreklā u.tml.
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Par šī punkta neievērošanu naudas sods sporta organizācijai, kuru tiesnesis
pārstāv, 25 EUR (divdesmit pieci eiro) par katru spēli, izņemot, ja uz šīm spēlēm
tiesnesi ir nozīmējis LJBL galvenais tiesnesis vai LJBL tiesnešu darba koordinators.
14.7. Čempionāta tiesnešiem jāievēro šis nolikums un LBS Tiesnešu komisijas
reglaments.
14.8. Par jebkuru diskvalificējošu piezīmi vecākais tiesnesis obligāti informē LJBL
galvenao tiesnesi vai LJBL tiesnešu darba koordinators un protokola otrā pusē
jāapraksta spēles situācija, kurā fiksēti minētie pārkāpumi. Par šī punkta
neievērošanu sods spēles vecākajam tiesnesim 15 EUR (piecpadsmit eiro).

15. Treneru darbība
15.1. Čempionāta spēlēs aizliegts piedalīties komandām bez LJBL licencēta trenera
klātbūtnes.
Par šī punkta neievērošanu komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punkti), bet
organizācijai, kura pieteikusi treneri tiek uzlikts naudas sods 50 EUR (piecdesmit
eiro).
15.2. Katras Nacionālās līgas komandas treneris ir atbildīgs par savas komandas
mājas spēļu rezultātu un punktu guvēju ievadīšanu basket.lv statistikas
sistēmā 24 stundu laikā.
Superlīgas komandas treneris ir atbildīgs par to, lai konkrētās spēles tehniskais
protokols būtu pilnvērtīgi pabeigts un uzlādēts tam paredzētajā interneta vietnē un
nosūtīts uz epastu (elvijs.miculis@lbs.lv).
Par šī punkta neievērošanu trenerim tiek uzlikts naudas sods 20 EUR par katru
laikus neiesniegto spēles rezultātu.
15.3. Nacionālajā līgā - katras komandas pārstāvētā organizācija ir atbildīga par savas
komandu mājas spēļu protokolu oriģinālu saglabāšanu un nogādāšanu LJBL pēc
LJBL direktora pieprasījuma.
Pārkāpuma gadījumā, mājinieku komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un 100
EUR (viens simts eiro) sods.
15.4. Nacionālās līgas komandu trenerim protokoli jāaizpilda atbilstoši noteikumiem
skaidri salasāmā rokrakstā, sniedzot patiesu informāciju. Par šī punkta pārkāpumu
komandai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē 0:20 (0 punktu) un trenerim
uzlikts naudas sods 100 EUR (viens simts eiro).
15.5. Finālsacensību laikā treneriem aizliegts uz spēlēm ierasties sporta tērpā vai šortos.
Sods par pārkāpumu 100 EUR (viens simts eiro).
15.6. Katras komandas Treneris uzņemas pilnu atbildību par savas komandas spēlētāju
un viņu pārstāvju (vecāki, vecvecāki, radinieki..utt) uzvedību LJBL spēļu laikā.
Trenerim ir jākontrolē savas komandas spēlētāju un to pārstāvju uzvedība laukumā
un tribīnēs. Ja sacensību organizētājiem ir radušās šaubas par kārtību sporta zālē
(tiek nekorekti aizskarti sacensību dalībnieki – spēlētāji, tiesneši, treneri , skatītāji
iejaucas sacensībās gaitā utt.), sacensību organizētāji var prasīt atbildību no
konkrētās komandas. Sods minētājā gadījumā ir spēlēs pārtraukšana un
zaudējuma (0-20) piešķiršana komandai, kuras dalībnieki vai pārstāvji pārkāpuši
noteikumus.

16. Starpgadījumu risināšana
16.1. Par spēles dalībnieku tīšu rupjību spēles laikā, divdesmit minūtes pirms vai pēc
spēles pret citu sacensību dalībnieku, cietušajai pusei nekavējoties jāziņo spēles
vecākajam tiesnesim un 48 stundu laikā pēc notikuma rakstiskā formā jāiesniedz
ziņojums LJBL galvenajam tiesnesim.
16.2. Par spēles dalībnieku pārstāvju nepieņemamu uzvedību – draudēšanu, fizisku
aizskaršanu u.tml. – pret citu spēles dalībnieku, tiesnesi vai treneri, cietušajai pusei
nekavējoties jāziņo galvenajam tiesnesim un 48 stundu laikā pēc notikuma
rakstiskā formā jāiesniedz ziņojums LJBL galvenajam tiesnesim.
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16.3. Par jebkuru starpgadījumu, kas radies spēles laikā sakarā ar tiesāšanu, laika
fiksēšanu vai jebkura spēles dalībnieka uzvedību, treneriem, tiesnešiem un
sekretariātam pēc konkrētās spēles jāraksta detalizēts ziņojums LJBL galvenajam
tiesnesim, kurš izskata starpgadījumu un tā sekas, kā arī rosina starpgadījuma
izskatīšanu LJBL Tehniskajā komisijā.
16.4. LJBL Tehniskajai komisijai ir tiesības uzlikt naudas sodu saskaņā ar šo Nolikumu
vai citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem vainīgā spēlētāja vai trenera
sporta skolai vai klubam. Soda nauda jāsamaksā 3 (trīs) bankas darba dienu laikā
no soda paziņošanas brīža. Ja sods netiek samaksāts laikus, vainīgā spēles
dalībnieka komanda tiek atstādināta no čempionāta spēlēm līdz soda naudas
nomaksai. Visās kalendārā paredzētajās un šajā laikā nenotikušajās spēlēs
komandai tiek ieskaitīts zaudējums 0:20 (0 punktu).

17. Spēlētāju atbrīvošana Latvijas Nacionālo jaunatnes izlašu interesēs
17.1. LJBL dalībniekiem – organizācijām, saņemot rakstisku LBS izlašu koordinatora
iesniegumu, obligāti jāatbrīvo LJBL spēlētāji Latvijas Nacionālo jaunatnes izlašu
interesēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
- uz pārbaudes spēlēm – 3 dienas (ieskaitot spēles dienu);
- uz starptautiskajām pārbaudes spēlēm – 4 dienas (ieskaitot spēles dienu);
- uz starptautisku sacensību finālsacensībām – 30 dienas pirms turnīra pirmās
spēles;
17.2. LBS un organizācijām savstarpēji vienojoties, var tikt samazināts vai palielināts
atbrīvojuma laiks.
17.3. Ja spēlētājs slimības vai savainojuma dēļ nevar pārstāvēt Latvijas Nacionālās
jaunatnes izlases komandu, viņam jāierodas uz medicīnisko pārbaudi un jāsaņem
jaunatnes izlases ārsta slēdziens.
17.4. Spēlētājs, kurš jebkāda iemesla dēļ atsakās piedalīties jaunatnes izlases darbā,
šajā laikā nedrīkst piedalīties LJBL čempionāta spēlēs. Pret spēlētāju, kurš/a bez
attaisnojoša iemesla atsakās pārstāvēt Latvijas Nacionālās jaunatnes izlases
komandu, LBS ir tiesīga piemērot soda sankcijas, atbilstoši FIBA reglamentējošiem
dokumentiem.

18. Prasības sporta zālēm
18.1.
18.2.

Čempionāta sacensībās mājinieku komandai ir jānodrošina spēles sporta zālēs,
kuru aprīkojums atbilst šī nolikuma prasībām.
Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir
jānodrošina zāles un palīgtelpu sanitāri–higiēnisko normu ievērošana:
● tīrība zālēs un ģērbtuvēs;
● tualešu aprīkojums un tīrība;
● gaisa temperatūra sporta zālēs nedrīkst būt zemāka par 16 grādiem, ģērbtuvēs
– ne zemāka pat par 18 grādiem; sporta zālē termometram jābūt novietotam
labi redzamā vietā;
● jābūt iespējai nomazgāties dušā ar siltu ūdeni.
Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir
jānodrošina:
● atsevišķas slēdzamas ģērbtuves katrai organizācijai.
● atsevišķa slēdzama ģērbtuve spēles tiesnešiem.

18.4.

Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir
jānodrošina zāles un ģērbtuvju drošība pirms un pēc spēlēm (no viesu komandas
atbraukšanas līdz aizbraukšanai).
LJBL var pārbaudīt sporta zāļu piemērotību spēlēm atbilstoši iepriekš noteiktajiem
kritērijiem. Ja sporta zāle neatbilst nolikumā minētajiem kritērijiem, sods ir EUR
100 (viens simts eiro).
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18.3.

18.5.

Sporta bāzēm, kurās tiek organizētas čempionāta finālsacensības, jāatbilst FIBA
noteiktajiem kritērijiem. Organizācijai, kura pretendē rīkot finālsacensības,
jāpiedāvā tādu sporta bāzi, kurā:
● vienlaikus var nodrošināt, ka spēles notiek vienai vecuma grupai gan zēniem,
gan meitenēm, un kur spēles vienlaikus var notikt vismaz divos laukumos.
● var nodrošināt dzīvošanas un ēdināšanas pakalpojumus finālsacensību
dalībniekiem.
● kurā ir medicīnas kabinets un medicīnas darbinieks.

19. Saistības komandām
Čempionāta dalībnieku pienākumi:
19.1. Organizācijām līdz 2020. gada 10. septembrim jānoslēdz līgumi ar LBS par
piedalīšanos čempionātā.
19.2. Katra organizācija atbild par attiecīgās organizācijas komandas spēlētāja veselības
stāvokli.
19.3. Katra čempionāta dalībnieka pienākums ir ievērot tās sporta bāzes iekšējās
kārtības noteikumus, kurā viņš atrodas. Katras komandas treneris ir atbildīgs par
savas komandas ģērbtuvju un citu sabiedrisko telpu un inventāra lietošanu
izbraukuma spēlēs. Ja viesu komandas dēļ radušies zaudējumi mājas komandai,
viesu komandai jāatlīdzina zaudējumi saskaņā ar sporta bāzes īpašnieka
piestādīto rēķinu, par to informējot attiecīgās organizācijas vadību.
19.4. Mājas komanda ir atbildīga par autoratlīdzības nomaksu par autoru muzikālo darbu
publisku izpildījumu spēles pārtraukumos, kā arī pirms un pēc spēles saskaņā ar
LR likumdošanu.
19.5. Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir
jānodrošina medicīnas darbinieka klātbūtne sacensībās pirmās neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanai un iespēja izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
Sods par šī punkta neievērošanu EUR 300 (trīs simti eiro), par to informējot
attiecīgās organizācijas vadību.
19.6. Ja spēle (sabraukums) notiek neitrālā laukumā, medicīnas darbinieka klātbūtni
nodrošina spēles (sabraukuma) organizētājs.
19.7. Ja spēles notiek neitrālā laukumā, katras komandas treneris nodrošina komandu
ar iesildīšanās bumbām.

20. Čempionāta finansiālais nodrošinājums
20.1.

Organizācija nodrošina šādas izmaksas:
● LJBL noteikto komandas dalības maksu;
● LJBL noteikto tiesnešu honorāru (Pielikums nr.4);
● Tehniskā protokola datorizētu rakstīšanu Superlīgā U-19, U-17, U-16, U-15,
U-14 vecuma grupās;
● Transporta pakalpojumus, izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus regulārā
čempionāta un finālsacensību laikā;
● Mediķa klātbūtni katrā spēlē, kurā konkrētā organizācija ir mājiniece.

20.2. LBS nodrošina šādas izmaksas:
● LJBL čempionāta organizēšanas izdevumus saskaņā ar LBS apstiprināto
budžetu un līgumiem starp organizācijām un LBS;
● finālsacensību organizēšanu saistītās izmaksas (tiesneši, sekretariāts,
mediķis);
● LJBL darba organizāciju;
● LJBL rīkoto basketbola projektu īstenošanu;
● LJBL treneru apmācības/semināru programmas īstenošanu;
● LJBL tiesnešu apmācības/semināru programmas īstenošanu.
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21. Disciplinējošās finanses
21.1. Atsevišķos gadījumos soda sankcijas un to apjoms norādīts šajā Nolikumā aiz
katra attiecīgā punkta.
21.2. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgais treneris vai sporta organizācija saskaņā
ar šo Nolikumu. Ja noteiktā soda naudas summa netiek nomaksāta trīs bankas
darba dienu laikā, komanda nedrīkst piedalīties turpmākajās spēlēs līdz pilnīgai
soda naudas nomaksai. Par katru spēli, kas paredzēta pēc soda naudas
noteikšanas un kurā komanda nedrīkst piedalīties soda nesamaksāšanas dēļ, tai
tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu).
21.3. Soda nauda jāiemaksā LBS kontā:
Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”
LV 40008025619
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
AS SWEDBANK
HABALV22
LV 62HABA0551017997930
21.4. Par jebkura LJBL dalībnieka (administratīvā, tiesneša, trenera, spēlētāja) vēršanos
ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu LJBL
dalībnieku neatkarīgi vai tas noticis spēles laikā, vai ārpus tā, atrodoties sporta
bāzē sods EUR 100 (viens simts eiro), par to informējot attiecīgās organizācijas
vadību.
21.5. Par tiesnešu fizisku aizskaršanu sods EUR 100 (viens simts eiro), par to informējot
attiecīgās organizācijas vadību.
21.6. Ja tiek pārkāpti Nolikuma punkti, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus
pēc spēles pieņem LJBL galvenais tiesnesis. Lēmums ir spēkā, ja to akceptējis
LJBL direktors.
21.7. Ja kāds no LJBL dalībniekiem – sportists, treneris, tiesnesis – čempionāta spēļu
laikā tiek aizturēts alkohola vai narkotisko vielu reibumā, dalībnieks tiek
diskvalificēts saskaņā ar LJBL Tehniskās komisijas lēmumu un komandai uzlikts
naudas sods līdz 500 EUR. par to informējot attiecīgās organizācijas vadību.
Atkārtota pārkāpuma gadījumā LJBL Tehniskā komisijai ir tiesības lūgt attiecīgās
organizācijas vadību lemt par trenera atbrīvošanu no darba vai spēlētāja
atskaitīšanu no organizācijas.

22. Protesti
22.1. Ja komandas treneris ir pārliecināts, ka šī nolikuma vai FIBA oficiālo basketbola
noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses, un
komanda neatzīst spēles beigu rezultātu, trenerim ir tiesības iesniegt rakstisku
protestu saskaņā ar FIBA noteikumiem, samaksājot drošības naudu 50 EUR.
22.2. Katru protestu izskata LBS LJBL Tehniskā komisija. LJBL Tehniskās komisijas
lēmumu ir iespējams pārsūdzēt LBS Apelācijas komisijā, iemaksājot LBS LJBL
kontā EUR 200 (divi simti eiro). LBS Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs un nav
pārsūdzams.
22.3. Laukuma tiesnešu un/vai sekretariāta darbība, pieņemot par to lēmumu vai nosakot
soda sankcijas, tiks izskatītas tikai gadījumā, ja tiks iesniegts rakstisks protests,
pievienojot video materiālu.
22.4. Protesta apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atdota
protesta iesniedzējam trīs bankas darba dienu laikā.

23. Apbalvojumi
23.1. Finālsacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar LJBL čempionāta
medaļām (16 medaļas, ieskaitot trenerus) un LJBL kausiem.
23.2. Ņemot vērā regulārā čempionāta un finālsacensību rezultātus,
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.
23.7.

U-14 - U-19 grupās gan zēniem, gan meitenēm tiek noteikti pieci labākie spēlētājisimboliskais piecinieks un sezonas vērtīgākais/ā spēlētājs/a, kuri tiek apbalvoti ar
kausiem un LJBL atbalstītāju balvām.
Ņemot vērā rezultātus sākot no dalības LJBL čempionātā U-14 vecuma grupā,
LJBL izvirza divus 2020./2021.gada sezonas U-19 grupas spēlētājus apbalvošanai
ar Valdemāra Baumaņa kausu (zēnu un meitenes).
Kandidātus saskaņo LBS Jaunatnes komisijā.
Ņemot vērā darbību 2020./2021.gada sezonā, LJBL apbalvo labākos trenerus.
Pamatkritēriji kandidātu izvirzīšanai – trenera profesionalitāte, autoritāte, tālāk
izglītošanas. LJBL izvirza kandidātus apspriešanai un saskaņošanai LBS
Jaunatnes komisijā.
Ņemot vērā darbību 2020./2021. gada sezonā LJBL apbalvo labākos LJBL
tiesnešus. Pamats kandidāta izvirzīšanai – profesionālā izaugsme un attieksme
pret darbu. LJBL izvirza kandidātus apspriešanai un saskaņošanai LBS Jaunatnes
komisijā un LBS Tiesnešu komisijā.
Saskaņā ar LJBL sponsoru un atbalstītāju vēlmēm var tikt noteiktas arī citas
nominācijas, par to informējot čempionāta dalībniekus.
LJBL sezonas noslēguma pasākums – 2021.gada jūnijā. Noslēguma pasākumā
tiek apbalvoti V.Baumaņa kausa ieguvēji, LJBL sezonas labākie treneri un tiesneši,
kā arī spēlētāji, kuri izpildījuši LJBL izstrādātos kritērijus mācībās.

24. Attiecības ar masu saziņas līdzekļiem
24.1.
24.2.

Informāciju par čempionāta spēlēm un aktivitātēm masu saziņas līdzekļiem
sniedz LJBL sadarbībā ar sporta skolām.
LJBL dalībniekam nav tiesību izteikt masu saziņas līdzekļiem personīga rakstura
negatīvas atsauksmes par citu LJBL dalībnieku un/vai LJBL organizatorisko un
administratīvo darbību. Sods par šī punkta pārkāpumu EUR 100 (viens simts
eiro).

LJBL direktore
Ieva Lejiņa
Ieva.lejina@lbs.lv
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Pielikums
Pielikums nr.1
Personas datu apstrāde
Iesniedzot komandas pieteikumu Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, komandas
pārstāvis ir atbildīgs par iesniegto datu precizitāti un likumību, t.sk. par piekrišanas
saņemšanu spēlētāju personas datu publicēšanai Latvijas basketbola savienības mājas
lapas vietnē.
Lai nodrošinātu godīgas spēles principus, LBS veic personas datu apstrādi attiecībā
uz spēlētājiem un komandas pārstāvjiem.
Personas datu apstrāde tiek veikta sekojošā apjomā: vārds, uzvārds, dzimšanas datums,
augums un fotoattēls.
Pamatojoties uz sporta likuma 18.2 pantu - Sportista pienākums ir ievērot
starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas
spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai noteiktu sportista piederību komandai un grupai,
attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu sportistu rezultātiem, atbilstoši
sacensību nolikumam.
Pamatojoties uz sporta ētikas un godīgas spēles principiem, kā arī uz Sporta likuma
15.1 pantā noteikto, jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti
(t.sk. spēlētāju relativitātē) publicējami nesagrozīti, lai aizstāvētu sabiedrības intereses.
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu LBS var veikt pasākumu
fotografēšanu un/vai filmēšanu sporta notikuma atspoguļošanai mājas lapā un sociālajos
tīklos, kā arī veikt rezultativitātes un statistikas datu publicēšana.
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Pielikums nr.2

PIRMSSEZONAS KOMANDU PIETEIKUMS
(iesūtīt elektroniski LJBL - elvijs.miculis@lbs.lv līdz 2020.gada 17.jūlijam)

Sporta organizācija ___________________________ piesaka dalību
LJBL čempionātā 2020./2021. gada sezonā šādās vecuma grupās:

Vecuma
grupa

Superlīga

ZĒNI
Nacionālā līga

Nacionālā līga

(Rietumi)

(Austrumi)

MEITENES

U-19
(2002/2003)
U-17 (2004)
U-16 (2005)
U-15 (2006)
U-14 (2007)
U-13 (2008)
U-12 (2009)

Pieejamie MĀJAS SPĒĻU datumi, laiki un vietas.
LJBL spēles tiek organizētas tikai sestdienās un svētdienās.
Komanda

Datums

Laiks

Sporta organizācijas vadītājs ____________________
(vārds, uzvārds)

Organizācijas kontakta tālr.nr. ___________________
Organizācijas e-pasta adrese ____________________

Vieta (zāle, adrese)
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Pielikums nr.3

Pirmreizējā LJBL SPĒLĒTĀJU REĢISTRĀCIJAS LAPA
2020./2021. gada sezona

Grupa: _______
(Komandas nosaukums)

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas
dati (d/m/g)

Pozīcija
laukumā

Augums
(cm)

Spēlētāja/
vecāka
(aizbildņa)
paraksts

Apliecinu sniegto datu precizitāti un likumību. Visas pieteikumā minētās personas ir informētas par
personas datu nodošanu LBS un personas datu apstrādi saskaņā ar sacensību nolikumu. Par nepilngadīgo
sportistu datu apstrādi piekrišana ir saņemta no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

Galvenais treneris:
Treneris:
Iesniegšanas datums:
Sporta skolas pārstāvja paraksts, atšifrējums un zīmogs:
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Pielikums nr.4

LJBL tiesnešu un sekretariāta honorāra apmērs 2020./2021.gada
regulārajā sezonā (1. un 2.aplis)*
U14, U15, U16, U17, U19 grupas zēniem un meitenēm Superlīgā (mājas spēle)
- Laukuma tiesnesis 10 EUR
- Laika operators 7,5 EUR
- Tehniskais protokols 7,5 EUR
- Tehniskais protokols 7,5 EUR
U14, U15, U16, U17, U19 grupas zēniem un meitenēm Superlīgā (izbraukuma spēles)
- Laukuma tiesnesis 10 EUR
U14, U15, U16, U17, U19 grupas meitenes un zēni Nacionālā līga
- Laukuma tiesnesis 10 EUR
- Sekretariāts,(protokols) 4 EUR
- Laika operators 4 EUR
U14, U15, U16, U17, U19 grupas meitenes un zēni Nacionālā līga (izbraukuma spēle)
- Laukuma tiesnesis 10 EUR
*summas norādītas bruto
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Pielikums nr.5
Pārejas spēles par tiesībām 2020./2021. gada sezonā spēlēt Superlīgā zēniem
U14, U15, U16, U17 pārspēlēs piedalās:
- 11.-16.vieta pēc 2019./2020.gada sezonas ranga.
U19 pārspēlēs piedalās:
- 11.-16.vieta pēc vietu summu klasifikācijas pēdējās 2 sezonās u-17 vecuma
grupās
Pārejas spēles par tiesībām 2020./2021. gada sezonā spēlēt Superlīgā meitenēm
U14, U15, U16, U17 pārspēlēs piedalās:
- 7.-10.vieta pēc 2019./2020.gada sezonas ranga.
U19 pārspēlēs piedalās:
- 7.-10.vieta pēc vietu summu klasifikācijas pēdējās 2 sezonās u-17 vecuma
grupās.
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