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Projekts

LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBA

NBA JUNIORU LĪGA

NOLIKUMS

2017./2018.GADA SEZONA

1. Mērķis un uzdevumi
1.1 Veicināt basketbola popularitāti bērnu un jaunatnes vidū, motivējot sportiski aktīvam
dzīvesveidam.
1.2 Palielināt vispārizglītojošo skolu vadītāju un sporta skolotāju interesi un izpratni par
basketbolu, kā arī sekmēt sporta skolotāju profesionālo izaugsmi.
1.3 Sekmēt jauno basketbola tiesnešu profesionālo izaugsmi.
1.4 Sekmēt jaunatnes treneru profesionālo izaugsmi.

2. Sacensību organizācija
2.1 Sacensības organizē Latvijas Basketbola savienība (turpmāk – LBS), sadarbojoties ar
vispārējās izglītības iestādēm.
2.2 Sacensību koordinatore: Ieva Lejiņa, ieva.lejina@lbs.lv, +371 67292087
3. Čempionāta dalībnieki
3.1 Čempionāta dalībnieki ir vispārējās izglītības iestāžu komandas, LJBL licencētie
tiesneši, kā arī LBS administrācija.
3.2 2017./2018.gada sezonā NBA Junioru līgā piedalās vispārizglītojošo skolu audzēkņi.
Zēni:
U-11

2007.dzimšanas gads un
jaunāki

Meitenes:
U-12

2006.dzimšanas gads un
jaunākas

3.3 No skolas var piedalīties viena jauktā komanda – zēni un meitenes spēlē kopā.
3.4 Komandas pieteikumā var būt 14 spēlētāji. Uz katru spēli jābūt vismaz 10, bet ne
vairāk kā 12 spēlētājiem, tai skaitā vismaz 3 meitenēm.
4. Komandu pieteikšana NBA Junioru līgai
4.1 Dalībai NBA Junioru līgā ir iespējams pieteikt vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk
tekstā - skolu) komandas.
4.2 Skolu komandu pieteikumi 2017./2018.gada sezonai jāiesniedz līdz 2017.gada
20.septembrim sūtot uz e-pastu ieva.lejina@lbs.lv.
4.2.1 Komandu pieteikumā jābūt:
a) Aizpildītai pieteikuma veidlapai;
b) Motivācijas vēstulei – kāpēc vēlaties piedalīties NBA Junioru līgā;
c) Sporta zāles aprakstam:

-

informācijai par ģērbtuvēm (skaits, lielums, dušas);
informācija par tablo;
infomācija vai skola var sarīkot savā zālē sabraukumu 5
komandām.
sporta zāles fotogrāfijai.

4.3 Ja pieteiksies vairāk nekā 30 komandas, rīkotāji izvērtēs:
1) Motivāciju piedalīties
2) Sporta zāles atbilstību prasībām;
3) Komandu atrašanās vietu;
4) Komandas rezultātus 2016./2017. gada sezonā.
4.4 Nepieciešamības gadījumā no 1. līdz 31. oktobrim tiks rīkots kvalifikācijas turnīrs, lai
noskaidrotu NBA Junioru līgas regulārās sezonas dalībniekus.
5. Pieteikšanās
5.1 Komandas NBA Junioru līgas turnīram jāpiesaka līdz 2017. gada 20. septembrim.
6. NBA Junioru līgas kvalifikācijas turnīrs
6.1 Atkarībā no pieteikto komandu skaita, kvalifikācijas turnīrā komandas tiks sadalītas
reģionos un grupās, katrai nodrošinot 2-3 spēles;
6.2 Katra komanda saņems spēļu kreklus ar NBA Junioru līgas simboliku.

6.3 30 komandas iegūst tiesības piedalīties 2017./2018. gada sezonas NBA Junioru līgas
čempionātā.
7. NBA Junioru līgas regulārās sezonas komandas
7.1 NBA Junioru līgā spēlē 30 komandas.
7.2 30 komandas tiek sadalītas 2 konferencēs un 6 grupās (3 grupas Rietumu konferencē,
3 grupas Austrumu konferencē).
7.3 Draftā tiek izlozēts, kuru NBA klubu pārstāv katra pieteiktā komanda.
7.4 Katra komanda saņems spēļu kreklus ar izlozētās NBA komandas simboliku. NBA
Junioru līgās spēlēs obligāti jāpiedalās šajos kreklos.

7.5 Komandu sadalījums:
6.5.1.1 Rietumu konference:
 A divīzija – Rīga A
 B divīzija - Zemgale
 C divīzija – Kurzeme
Austrumu konference:
 D divīzija – Rīga B
 E divīzija – Latgale
 F divīzija – Vidzeme

8. NBA Junioru līgas regulārās sezonas norise
8.1 Komandu ‘Drafts’:
8.1.1 Datums - 2017.gada 8.novembris.
8.1.2 Laiks – 13:00-15:00
8.1.3 Vieta – Elektrum Olimpiskais centrs.
8.1.4 Skolu draftā pārstāv sporta skolotājs/treneris un komandas kapteinis/kapteine.
8.2 Regulārā sezona:
8.2.1 Sabraukumu datumi:
23.novembris, 30.novembris, 8. decembris, 15.decembris.

Katras grupas sabraukums notiek pie vienas no šī grupas komandām (viena
katras grupas komanda visas spēles aizvadīs izbraukumā). Sabraukumu vietas
tiks precizētas.
8.2.3 Katrā sabraukumā komandai ir 2 spēles. Katras grupas komandas 4
sabraukumos izspēlē 2 apļu turnīrus.
8.2.4 Izslēgšanas spēlēm kvalificējas katras konferences 8 labākās komandas:
a) katras grupas pirmo divu vietu ieguvēji.
b) divas labākās 3. vietas ieguvējas, kuras nosaka pēc a) izcīnīto uzvaru
skaita, b) gūto un zaudēto punktu starpības, c) gūto punktu skaita, d)
izlozes.
8.3 Izslēgšanas spēles:
8.3.1 Sabraukuma datums: 2018.gada 26. janvāris.
8.3.2 Katras konferences ietvaros tiek izspēlēti ceturtdaļfināli un pusfināli.
8.2.2

8.4 Fināls un spēle par 3.vietu
8.4.1 Fināls, spēle par 3.vietu un apbalvošana norisināsies Rīgā, 23.februārī.

9. Basketbola spēle
9.1 Basketbola spēles (turpmāk – spēle) laiks ir 4 x 7 minūtes (spēles laiks tiek
apstādināts tikai katras ceturtdaļas pēdējā minūtē). Minūtes pārtraukumi: pirmajā
ceturtdaļā – viens, otrajā – viens, trešajā un ceturtajā kopā – divi.
9.2 Spēles laiks finālā ir 4 x 10 minūtes (spēles laiks tiek apstādināts tikai katras
ceturtdaļas pēdējā minūtē).
9.3 Spēles tiek aizvadītas spēlējot 5:5.
9.4 Spēles laikā laukumā jābūt vismaz 1 meitenei.
9.5 Piezīmju norma k o m a n d a i katrā ceturtdaļā – 4 piezīmes (sākot ar 5. piezīmi tiek
izpildīti soda metieni).
9.6 Spēles notiek uz augstajiem groziem (3,05 m) ar 5. izmēra bumbām.
9.7 Netiek fiksēti centra auta un trīs sekunžu pārkāpumi, kā arī 24 sekunžu pārkāpumi.
9.8 Viens spēlētājs drīkst spēlēt maksimums 2. ceturtdaļas. Izspēles kārtība sekojoša:
1.ceturtdaļā spēlē viens spēlētāju sastāvs, 2.ceturtdaļā – cits sastāvs (nedrīkst spēlēt
tie, kuri spēlējuši 1.ceturtdaļā), 3.ceturtdaļā var spēlēt jebkuri spēlētāji, 4.ceturtdaļā
drīkst tie spēlētāji, kuri nav spēlējuši 3.ceturtdaļā. Ja, kāds no spēlētājiem ir saņēmis
5 piezīmes un nav spēlētāju, ko laist laukumā atbilstoši noteikumiem, tad pretinieku
treneris norāda, kurš spēlētājs var viņu nomainīt.
9.9 Komanda, kura neievēro punktu 8.12, saņem brīdinājumu. Ja pārkāpums atkārtojas,
komandai tiek pišķirts zaudējums 0:20.
9.10
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 neizpilda
kādu no šajā punktā minētajiem ierobežojumi, treneris pēc pirmā pārkāpuma tiek
brīdināts, bet pēc katra nākamā pārkāpuma saņem tehnisko piezīmi, kura tiek
atzīmēta kā komandas tehniskā piezīme.
9.11
Visas turnīra spēles jāspēlē ar ādas vai ādas imitācijas 5 izmēra Spalding

bumbām.
9.12
Neizšķirta rezultāta gadījumā tiek spēlēts 2 minūšu pagarinājums.
9.13
NBA Junioru līgas čempionāts notiek saskaņā ar šo nolikumu un FIBA
oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu
izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.

10. Dalības maksa
10.1

Dalības maksas nav.
11. Neierašanās uz spēlēm

11.1
Ja komandai nav iespējams ierasties uz spēlēm neparedzētu apstākļu dēļ
(piemēram, negadījums ar transportu, laika apstākļi utml.), steidzami jābrīdina
sacensību koordinators. Gadījumā, ja nav izpildīti nolikuma nosacījumi, komandai
tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu).
12. NBA Junioru līgas kalendārs
12.1
Kalendārs tiek sastādīts un ievietots LBS oficiālajā interneta mājas lapā
www.basket.lv un NBA Junioru līgas oficiālajā mājaslapā.

13. Prasības sporta zālēm
13.1
Čempionāta sacensībās skolai, kura uzņem sabraukumu ir jānodrošina spēles
sporta zālēs, kuru aprīkojums atbilst šī nolikuma prasībām.
13.2
Skolai, kura uzņem NBA Junioru līgas sabraukumu, komandām ir jānodrošina
zāles un palīgtelpu atbilstība sanitāri–higiēniskajām normām:
 tīrība zālēs un ģērbtuvēs;
 tīrība tualetēs;
 iespējai nomazgāties dušā ar siltu ūdeni;
 gaisa temperatūra sporta zālēs nedrīkst būt zemāka par 16 grādiem,
ģērbtuvēs – zemāka pat par 18 grādiem; sporta zālē termometram jābūt
novietotam labi redzamā vietā;
.
13.3 Sporta bāzēs, kur notiek līgas sacensības, mājinieku komandai ir jānodrošina zāles
un ģērbtuvju drošība pirms un pēc spēlēm (no viesu komandas atbraukšanas līdz
aizbraukšanai).

14. Saistības komandām

14.1
NBA Junioru līgas dalībnieku pienākumi:
14.1.1 Katra skola atbild par savas komandas spēlētāja veselības stāvokli.
14.1.2 Katra līgas 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 pēc sporta bāzes īpašnieka
piestādītā rēķina, par to informējot attiecīgās organizācijas vadību.
14.1.3 Mājinieku komandai ir jānodrošina medicīnas darbinieka klātbūtne sacensībās
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai, kā arī iespēja izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
14.1.4 Katra skola atbild par savas komandas nokļūšanu uz spēlēm.
15. NBA Junioru līgas organizatori nodrošina:
15.1
15.2
15.3

Komandu spēļu kreklus;
Komandu ēdināšanu katrā NBA Junioru līgas regulārās sezonas sabraukumā;
Diplomu par dalību katram dalībniekam.
16. Apbalvojumi

16.1
Finālsacensību pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar NBA Junioru līgas
čempionu gredzenu. Otro un trešo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar NBA Junioru līgas
čempionāta medaļām (katrai komandai, ieskaitot trenerus, 15 medaļas).
16.2
Finālsacensību pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar NBA Junioru līgas
kausu.
17. Attiecības ar masu saziņas līdzekļiem
17.1
Jebkuram NBA Junioru līgas dalībniekam nav tiesību izteikt masu saziņas
līdzekļiem personīga rakstura negatīvas atsauksmes par citu NBA Junioru līgas
dalībnieku un/vai NBA Junioru līgas organizatorisko un administratīvo darbību. Sods
par šī punkta pārkāpumu EUR 100 (viens simts eiro).

NBA Junioru līga
Ieva Lejiņa
Ieva.lejina@lbs.lv

