
 

 

Basketbola turnīra 

„VIDZEMES VASARAS LĪGA 2014” 
NOLIKUMS. 

 
I MĒRĶI UN UZDEVUMI. 

 
1.Veicināt veselīgu dzīvesveidu Valmieras pilsētas un Vidzemes iedzīvotāju vidū. 
2. Noskaidrot 2014.g. Vidzemes vasaras līgas  kausa ieguvēja komandu. 
3. Popularizēt basketbolu Vidzemē. 
 

II VADĪBA. 
 

1. Basketbola turnīru „VIDZEMES VASARAS LĪGA ”(VVL) organizē BIEDRĪBA 
„VIDZEMES AUGSTSKOLA” (BK VIA) sadarbībā ar VALMIERAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBU un SIA „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS”. 
2. Basketbola turnīru „VIDZEMES VASARAS LĪGA” vada, un par tā norisi atbild 
turnīra galvenais tiesnesis. 
3. Jautājumus par turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu 
piemērošanu lemj turnīra disciplinārā komisija. 
4.Basketbola turnīra galvenais tiesnesis: Sandis Bukšs. Disciplinārā komisija: 
Roberts Zeile, Sandis Bukšs. 
 

III VIETA UN LAIKS. 
 

1. Basketbola turnīrs „VIDZEMES VASARAS LĪGA ” notiek Valmierā Jāņa Daliņa 
stadionā uz tur esošā basketbola laukuma. Turnīrs risināsies no 2014.gada 
18.jūnija līdz 31.augustam. Spēles notiek darbdienās no plkst. 18: 30 un 
sestdienās, atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā 
komandām vēlamo laiku. 
2. Sliktu laika apstākļu dēļ organizatori patur tiesības spēļu laiku un vietu mainīt. 
 
 

IV DALĪBNIEKI. 
 

1. Vidzemes Vasaras līgā 2014 basketbolā katrā komandā drīkst piedalīties viens 
spēlētājs, kas pārstāv kādu no BBL komandām un Aldaris LBL 1.divīzijas 
komandu. Lai piedalītos PLAY-OFF spēlēs, spēlētājam ir jāaizvada vismaz 2 
regulārā čempionāta spēles. 
2. Komandām pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 13. jūnijam. Pirms pirmās 
spēles jāiemaksā 50% no kopējās summas. Atlikusī dalības maksas daļa jāiemaksā 
līdz 2014. gada 10.jūlijam. Komandas, kuras nebūs nokārtojušas maksājumus, var 
tikt nepielaistas pie spēlēm un saņemt tehnisko zaudējumu ar 0:20. 
3. Par sacensību norisi katrai komandai tiek noteikta dalības maksa - EUR 290. 
4. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 15 spēlētājus un 1 komandas 
pārstāvi. 
5. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 
6. Pēc pieteikuma nodošanas papildus spēlētājus turnīra laikā var pieteikt līdz 3. 
spēļu kārtai.  

 



 

 

V PIETEIKUMI. 
 
 

1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz 2014.gada 12. Jūnijam Sandim 
Bukšam. e-pasts: sandis.bukss@va.lv ; kontakttālrunis: 29975935 
2. Pieteikumi jāpilda uz pielikumā esošās veidlapas. 

 
VI NORISE. 

 
1.Spēles laiks regulārajā čempionātā ir 4 x 8 minūtes. Pagarinājums 3 minūtes. 
Pusfinālos un spēles par 1.vietu un 3.vietu spēles laiks 4 x 10. Pagarinājums 5 
minūtes.  
2.Regulārajā čempionā izspēles kartība atkarīga no komandu skaita, kas 
pieteiksies turnīram. Līdz 12 komandām, komandas aizvada vienu apli, katra ar 
katru. Ja pieteiksies vairāk nekā 12 komandas, komandas tiks sadalītas divās 
apakšgrupās. 
3. Pēc komandu pieteikšanās noslēguma tiks sasaukta sapulce ar komandu 
pārstāvjiem, un tiks norunāts turnīra galējais formāts. 
4. Izslēgšanu spēļu kartība tiks paziņota, kad būs veiksmīgi iesācies turnīrs un 
zināms komandu skaits.  
5.Uzvara tiek vertēta ar 2 punktiem, zaudejums ar 1 punktu. Ja komanda 
neattaisnoti neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 un 0 punktu. 
6. Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā. Ja 
punktu skaits divām, vai vairāk komandām ir vienāds; 
                                     a) Ņem vērā  savstarpējo spēļu rezultātus. 
                                     b) Ņem vērā  +/-  punktu attiecību savstarpējās spēlēs. 
                                     c) Mazāk ielaisto punktu. 
 

VII NODROŠINĀJUMS 

 

1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, spēļu laukuma 

tiesnešus, spēļu sekretārus, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu 

vietā). Papildus noteiktos posmos tiks pieaicināts fotogrāfs, kā arī veidoti video sižeti. 

2. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus.  

3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar 

savu parakstu apliecina komandas spēlētāju pieteikumā. 

 

VIII APBALVOŠANA 

 

Balvu fonds būs dāvanu karšu veidā, kā arī uzvarētājiem tiks pasniegts kauss un 

medaļas. 

 

Kā arī tiks apbalvoti individuāli labākie spēlētāji. 

1.MVP – Turnīra vērtīgākais spēlētājs. 

2.Rezultatīvākais spēlētājs 

3.Turnīra All-Star 5 

4.Labākis aizsardzības spēlētājs. 
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IX SPĒĻU PĀRCELŠANA, PROTESTI UN SODA NAUDAS. 

 

1.Katra komanda kalendārā paredzēto spēli drīkst pārcelt tikai DIVAS REIZES, 

saskaņojot to ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš ar pretinieka komandu un pēc tam ar 

SACENSĪBU GALVENO TIESNESI. 

2. Komanda, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo galvenajam 

tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 min. laikā pēc spēles. 

Protesta iesniegšanu ar savu parakstu apliecina komandas kapteinis vai komandas 

pārstāvis. 

3. Rakstiskais protests, kuru parakstījis komandas kapteinis vai komandas pārstāvis ar 

izsmeļošu motivāciju 24 stundu laikā jānosūta vai jānogādā galvenajam tiesnesim. 

4. Protestu iesniedzot, komandai jāiemaksā EUR 40. Ja protestu apmierina, iemaksātā 

nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam. 

5. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējumu ar rezultātu 0:20 un 0 

punktu. Par neierašanos uz spēli komanda tiek sodīta ar naudas sodu EUR 70,00, kurš 

jānomaksā līdz nākamajai spēlei. Ja soda nauda netiek nomaksāta, tad komanda netiek 

pielaista pie spēlēm un saņem zaudējumu 0:20 un 0 punktu. Pēc atkārtotas neierašanās 

uz spēļu kalendārā noteikto spēli, komanda tiek izslēgta no dalības līgā. 

6. Par tehnisko piezīmi naudas sods EUR 15 ,vai jāizlaiž nākošā (viena)  spēle. 

7. Par diskvalificējošo piezīmi EUR 15, un jāizlaiž nākošā (viena) spēle. 

8. Par atkārtotas diskvalificejošās piezīmes, vai atklāti nesportiskas rīcības 

pārkāpumiem spēlētājs tiek diskvalificēts no turpmākās dalības turnīrā.  

9.Saņemot ceturto tehnisko piezīmi, spēlētājs tiek diskvalificēts no turpmākās dalības 

turnīrā. 

 

 

Uz tikšanos Basketbola laukumos.     

 

 

 

BK „Vidzemes Augstskola” 

Biedrība "Basketbola klubs "Vidzeme"" 

Miera iela 2b, Valmiera, LV-4201, Latvija 

Reģistrācijas Nr. 40008167844 

Konts: LV62HABA0551029688952, Swedbank 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

“VIDZEMESA VASARAS LĪGAS 2014” 
KOMANDU PIETEIKUMS 

 
 

 

Komandas nosaukums: 

________________________________________________________ 

 

Pilsēta vai novads:                                                                                                                          

 

 Iesniegšanas datums: __/__/. __/__/. __/__/__/__/. 

 

N.

p.k

. 

Sp. # 

(Nr.) 
Spēlētājs  

(Vārds, uzvārds) 
Dzimšanas dati 

(Gads-mēn.-dat.) 
Pozīcij

a 

(V,U,A,

K) 

Spēlētāja 

paraksts 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 

     Krekls Bikses  

Komandas formas 

krāsas:   

 

 

 

   

 

Komandas vadība 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati 

(Gads-mēn.-dat.) 
Mob. 

Treneris    

Pārstāvis    

 


