LBS TIESNEŠU KOMISIJA

Pārbaudes teorētiskais tests tiesnešiem nr.2.
1. Izpildot pēdējo soda metienu, bumba atsitas pret stīpu, un to aizskar aizsargs.
Bumba iekrīt grozā. Tiesneši ieskaita 2 (divus) punktus! Vai pareizi?
JĀ
NĒ
2. A1 driblē bumbu uzbrukuma zonā un uzbrukumā atlikušas 4(četras) sekundes, kad
B komandas spēlētājs gūst traumu un spēle tiek apturēta. Vai atsākot spēli ar A
komandas auta iemetienu, A komandai uzbrukuma būs atlikušas 4 (četras) sekundes?
JĀ
NĒ
3. A4 neveiksmīgi izpilda pēdējo soda metienu. Vienlaikus A3 un B3 izdara soda
metiena pārkāpumu. Vai šī ir strīdus situācija?
JĀ
NĒ
4. A4 saņem savu piekto personisko piezīmi. Pirms tiesneši ir administrējuši to
sekretariātam, A4 saņem tehnisko piezīmi. Vai šī tehniskā piezīme tiek pierakstīta kā
tehniskā piezīme A komandas vecākajam trenerim un protokolā apzīmējās kā “B” ?
JĀ
NĒ
5. A3 izpilda sānu auta iemetienu uzbrukumu zonā. Piespēli saņem A5, kurš atsperas
no uzbrukumu zonas, gaisā noķer piespēli un piezemējas pa vidu centra līnijai- ar
vienu kāju uzbrukuma zonā, ar otru- aizsardzības. Vai šis ir centra auta pārkāpums?
JĀ
NĒ
6. Kad spēles pulkstenis ceturtajā periodā ir 01:46, pirms bumba atrodas uzbrūkošās
komandas auta iemetiena spēlētāja rokās, tiesnesis izmantojis brīdinājuma signālu, lai
aizsargs nedrīkstētu pārvietot nevienu sava ķermeņa daļu pār sānu līniju traucējot
iemetienu. Tiesnesis nodod bumbu auta iemetēja rokās. Aizsargs ignorē signālu,
pārkāpj sānu līnijai. Vai pareizs tiesneša lēmums piešķirt tehnisko piezīmi aizsargam?
JĀ
NĒ
7. B2 izpildot pēdējo soda metienu izdara pārkāpumu. Vai šajā brīdī drīkst nomainīt
tikai B2?
JĀ
NĒ
8. A3 izpilda metienu, bumbai esot gaisā atskan 24-sek.signāls. Bumba iekrīt grozā.
A6 pieprasījis spēlētāju maiņu. Vai šajā brīdī šī maiņa var notikt?
JĀ
NĒ
9. Vai treneris ir jādiskvalificē, ja viņš saņem 2 (divas) tehniskās piezīmes par savas
komandas zonas aizsardzības vai zonas presinga pielietošanu LJBL U15,U14,U13 un
U12 vecumu grupās?
JĀ
NĒ
10. No sekretariāta galdiņa atskan signāls, ka pagājušas 50.(piecdesmit) sek.no
minūtes pārtraukuma. Vai komandām jāatgriežas laukumā uzreiz 10.(desmit) sekunžu
laikā?
JĀ
NĒ
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11. Uz tablo atlikušas 32.sek.4.ceturtdaļā, kad uzbrukumu zonā A2 izpildot auta
iemetienu. B3 atrodas cieši pie līnijas sedzot auta iemetēju. A2 lūdz tiesnesim atļauju
pavirzīties uz sāniem 2.metrus izpildot auta iemtienu. Vai tiesnesis dod šādu atļauju?
JĀ
NĒ
12. A6 izdara metienu pa grozu, kad bumba ir lidojumā uz grozu, atskan 24 sekunžu
signāls, bumba iesprūst starp stīpu un vairogu, tiesneši fiksē strīdus bumbas situāciju.
Alternatīvā bulta norāda, ka tiesības uz iemetienu ir A komandai. Tiesneši piešķir
jaunas 24 sekundes uzbrukumā un bumbu A komandai?
JĀ
NĒ
13 A komanda gūst grozu. B1 aiz gala līnijas satver bumbu un izpilda piespēli ar
atsitienu B3, kurš arī atrodas aiz gala līnijas. Vai bumba kļūst mirusi, kad tā pieskaras
grīdai piespēles brīdī ārpus laukuma?
JĀ
NĒ
14. Izpildot auta iemetienu no gala līnijas, B2 piespēlē bumbu pāri varogam. Vai šis
ir auta iemetēja B2 pārkāpums?
JĀ
NĒ
15. A4 izpilda pēdējo soda metienu, kad uz spēles pulksteņa atlikušas
0,2.sekundes. Bumba atlec no stīpas un atlekošo bumbu grozā iesit A2, bez tās
satveršanas. Vai grozs jāskaita?
JĀ
NĒ
16. A1 uzsākot uzbrukumu no savas komandas aizsardzības zonas, tiesnesis piešķir
tehnisko piezīmi A komandas trenerim. B komandas spēlētājs izpilda 1 (vienu) soda
metienu. Vai spēle atsākas ar B komandas auta iemetienu pie centra līnijas pretī
sekretariāta tiesnešu galdiņam?
JĀ
NĒ
17. A9 driblē bumbu no savas aizsardzības zonas uz uzbrukuma zonu. Abas kājas
viņam ir uzbrukuma zonā, bet bumbu joprojām viņš driblē aizsardzības zonā. Vai tas ir
centra auta pārkāpums?
JĀ
NĒ
18. Spēles sākumā, strīdus bumbas izspēles laikā starp A5 un B5, pirmais bumbai
pieskaras B5, bet tad to abās rokās saķer A5. Vai tas ir A5 pārkāpums?
JĀ
NĒ
19. A1 driblējot dodas no savas aizsardzības zonas uz uzbrukumu zonu un ar vienu
kāju iekāpj uzbrukuma zonā. Pēc tam piespēlē bumbu A2, kurš atrodas ar abām
kājām pa vidu centra līnijai. A2 saņem bumbu un sāk driblēt savā aizsardzības zonā.
Tiesneši turpina skaitīt 8-sekunžu periodu, vai pareizi?
JĀ
NĒ
20. Vai komandu vecākajiem treneriem jāatzīmē starta piecinieka spēlētāji vismaz
10.(desmit) minutes pirms spēles sākuma?
JĀ
NĒ

