Latvijas Basketbola Alternatīvā Līgas
10. čempionāta (2017./2018.gada sezonas)
NOLIKUMS
1. Turnīra mērķis
1.1. Noskaidrot 2017./2018. gada sezonas labāko komandu Latvijas Basketbola Alternatīvajā Līgā
(LBAL)
1.2. Attīstīt amatieru sportu Rīgā un tās apkārtnē
1.3. Nodrošināt iespēju nodarboties ar basketbolu jebkura vecuma cilvēkiem
1.4. Attīstīt veselīga dzīvesveida kultūru Latvijas iedzīvotāju vidū
2. Pieteikšanās LBAL 2016./2017. gada sezonai
2.1. Turnīram var pieteikties, aizpildot pieteikumu, kas atrodams www.facebook.com/lbal.
2.2. Pieteikšanās ir uzskatāma par veiksmīgu tikai pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas no
organizatoriem.
2.3. Pieteikšanās termiņš – no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 6.oktobrim.
2.4. Dalības maksai 50% apmērā jābūt nomaksātai līdz 31.oktobrim, otri 50% jāapmaksā līdz otrā apļa
pirmajai spēlei.
3. Spēļu norise
3.1. Spēles notiks darba dienās. Piesakoties turnīram, katra no komandām norāda savu spēļu zāli,
spēļu dienu un laiku.
3.2. Ja kādai no komandām nav savas spēļu zāles, tā visas spēles aizvada izbraukumā, savstarpēji
vienojoties ar pretējo komandu par zāles izmaksu segšanu.
3.3. Spēļu zāļu aprīkojumā jābūt elektroniskajam tablo un 24 sekunžu uzbrukuma laika pulkstenim.
3.4. Spēles notiek pēc FIBA starptautiskajiem basketbola noteikumiem.
3.5. Spēles ilgums – 4x10 minūtes. Komandām jārēķinās, ka katras spēles starplaikos notiks
J.Strēlnieka trīspunktu metienu konkurss un metieni no centra.
3.6. Regulārajā sezonā katru spēli tiesās 2 tiesneši, Final 4 – 3 tiesneši.
4. Izspēles sistēma
4.1. Regulārajā turnīrā komandas aizvada 3 apļus. Garantētais spēļu skaits sezonā katrai komandai ir
18 spēles.
4.2. Pēc regulārā turnīra rezultātiem, 4 labākās komandas kvalificējās Final 4 turnīram.
4.3. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai
ir augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, iegūto zaudēto punktu starpība).
4.4. Komanda, kura nebūs ieradusies kaut uz vienu spēli, papildus nekādi statistikas rādītāji netiks
izskatīti un tā automātiski ieņems zemāko vietu no visām komandām ar vienādo kopējo punktu
skaitu.
4.5. Final 4 notiks vienā nedēļas nogalē, organizatoru nodrošinātā sporta zālē. Par precīziem Final 4
datumiem informācija būs līdz 2018.gada 1.februārim.
5. Komandu un spēlētāju pieteikšanas nosacījumi
5.1. Komandas drīkst pieteikt neierobežotu spēlētāju skaitu, katrā konkrētajā spēlē drīkst pieteikt 12
spēlētājus.
5.2. Katrā komandā drīkst pieteikt maksimums vienu LBL-1 spēlētāju, un trīs LBL-2 spēlētājus.
5.3. Jaunu spēlētāju pieteikšana iespējama līdz 2018.gada 1.februārim, bet ne vēlāk kā 24 stundas
pirms nākamās spēles, nosūtot organizatoriem visu nepieciešamo informāciju par spēlētāju.

5.4. Lai iegūtu tiesības piedalīties Play-Off turnīrā, spēlētājam ir jāpiedalās vismaz 50% no regulārā
turnīra spēlēm (9 spēles).
5.5. Ja spēlētājs ir traumēts, tam jāatrodas uz komandas rezervistu soliņa, lai tam tiktu ieskaitītu spēle.
5.6. Spēļu protokoli ar spēlētājiem, kas piedalīsies katrā konkrētajā spēlē jāaizpilda vismaz 10 minūtes
pirms katras spēles sākuma. Spēļu protokola papildināšana spēles laikā nav atļauta.
6. Spēļu pārcelšana
6.1. Komandām savstarpēji vienojoties, ir iespējama spēļu pārcelšana, to laicīgi saskaņojot ar
organizatoriem. Pārceltās spēles nedrīkst tikt aizvadītas vēlāk par regulārā turnīra pēdējo spēli.
6.2. Spēles atcelšana nevar notikt mazāk 24h pirms tās sākuma. šādā gadījumā komandai tiek piešķirts
0:20 tehniskais zaudējums, 0 punkti turnīra tabulā, kā arī naudas sods – 55 EUR.
6.3. Ja pretinieku komanda nepiekrīt spēles pārcelšanai, komandai, kas neierodas uz spēli tiek piešķirts
0:20 tehniskais zaudējums, 0 punkti turnīra tabulā, kā arī naudas sods – 55 EUR.
6.4. Organizatoriem ir tiesības mainīt spēļu laikus un datumus no tiem neatkarīgu apstākļu sakritību dēļ,
par to informējot komandu atbildīgos pārstāvjus.
7. Vispārīgie noteikumi, pārkāpumi un sodi
7.1. Spēlētājiem vai komandai saņemot tehnisko piezīmi, tiek piemērots naudas sods 10 EUR apmērā,
kas jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei. Pretējā gadījumā, spēlētājs, kas saņēmis tehnisko
piezīmi, nevar piedalīties komandas spēlēs līdz soda samaksāšanai.
7.2. Ja spēlētājs spēles laikā saņem jebkurus 2 no sodiem (tehniskās un/vai nesportiskās piezīmes), tas
tiek izraidīts no spēles, un tam ir jāatstāj komandas soliņš.
7.3. Visas diskvalificējošās piezīmes tiks izskatītas organizatoriem tiekoties ar konkrētās spēles
tiesnešiem un sekretariātu. Ja pārkāpums tiks uzskatīts par ļoti rupju, spēlētājam tiek piemērots
naudas sods 20 EUR. Ja tas netiek samaksāts, spēlētājs nedrīkst piedalīties nākamajās spēlēs.
7.4. Smagu nesportisko pārkāpumu gadījumā komanda un spēlētājs var tikt sodīti ar naudas sodu un
diskvalifikāciju. Soda lielums atkarīgs no tā bīstamības pakāpes. Par to lemj spēles tiesneši kopā ar
organizatoriem.
7.5. Par rupjiem ētikas un disciplinārajiem pārkāpumiem organizatoriem ir tiesības diskvalificēt
spēlētājus uz vairākām spēlēm.
7.6. Nav atļauta jebkura ar komandu saistīta cilvēka atrašanās pie komandas soliņa alkohola, narkotiku
vai jebkuru citu apreibinošo vielu ietekmē.
7.7. Visiem komandām spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formās ar numuriem.
7.8. Ja komanda nav izpildījusi finansiālās saistības par dalības maksu vai soda naudu nomaksu,
organizatoriem ir tiesības komandu nepielaist pie spēlēm un piešķirt tehnisko zaudējumu.
7.9. Piedaloties turnīrā, spēlētāji apliecina, ka paši atbild par savu veselības stāvokli un drošību.
7.10.
Organizatori neuzņemas atbildību par pazaudētajām mantām, ja tas ir noticis spēļu norises
vietā.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Katras komandu pārstāvis uzņemas atbildību par:
mājas zāles un ģērbtuvju atbilstību spēļu norisei;
spēles bumbas nodrošināšanu;
soda naudu savlaicīgu nomaksu;
pirmās palīdzības sniegšanas savas komandas spēlētājiem traumu gadījumā;
savas komandas spēlētāju rīcību;
spēlētājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

9. Protestu iesniegšana
9.1. Par protesta sniegšanu komandas pārstāvim jāinformē spēles tiesnesis un sekretariāts UZREIZ pēc
spēles beigām.
9.2. 24 stundu laikā rakstiskā veidā jāinformē LBAL vadītājs par protesta iemesliem.
9.3. Iesniedzot protestu, jāveic iemaksa 50 EUR apmērā, kas tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts.
9.4. Protestu izvērtē LBAL vadītājs kopā ar konkrētās spēles tiesnešiem un sekretariātu 7 darba dienu
laikā pēc protesta saņemšanas.
10. Apbalvojumi
Turnīra pirmo 3 vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un balvām no
atbalstītājiem. Papildus tiek apbalvoti turnīra labākie spēlētāji atsevišķās kategorijās (MVP,
rezultatīvākais spēlētājs, labākais atlecošo bumbu vācējs, labākais piespēlētājs u.c.).
11. Apbalvojumi turnīra laikā
11.1.
Katra mēneša labākie spēlētāji atsevišķās kategorijās (MVP, rezultatīvākais spēlētājs, labākais
atlecošo bumbu vācējs, labākais piespēlētājs) tiks apbalvoti ar balvām no sponsoriem.
11.2.
Pirmo 2 apļu laikā notiks konkurss starp komandām par Jāņa Strēlnieka vārdā nosaukto balvu
(vairāk info skat.nolikumā par J.Strēlnieka kausu)
11.3.
Spēļu laikā komandām būs iespējas nopelnīt balvas no mūsu atbalstītājiem (Ezītis miglā,
Subway, Pepsi, Cido, MoveGym, Mangaļi u.c.).

