
Tiesneša
JAUNATNES BASKETBOLA

rokasgrāmata

2. divu tiesnešu mehānika

Pamatprincipi
Ir viena spēle, divi tiesneši, bet joprojām ir tikai viena 
tiesnešu komanda. 

Tiesnešu atrašanās, vismaz 15.min. pirms spēles sākuma

R –spēles vecākais tiesnesis, U –spēles tiesnesis

Komandu izsaukšana 

6. min. 
3. min.
2. min.
1,30. min.



Pirmsspēles procedūra

A -  ar komandu izsaukšanu

6.min.- tiesneši atrodas uz sānu līnijas pretī tiesnešu galdiņam, 
pēc spēles vecākā tiesneša Signāla komandas dodas uz savas 
komandas soliņu spēlētāju priekšā stādīšanai, izsaukšanai.
3.min.- spēles vecākais tiesnesis dod signālu par 3.min. gatavību.
2.min.- tiesneši dodas pie tiesnešu galdiņa.
1,30.min.- spēles vecākā tiesneša signāls, komandas pabeidz 
iesildīšanos un dodas uz saviem soliņiem.
0,00.min.- spēles vecākais tiesnesis izpilda strīdus bumbas iemetienu.

B – bez komandu izsaukšanas

3.min.- spēles vec.tiesnesis dod signālu par 3.min. gatavību 
(spēles tiesneši atrodas pie tiesnešu galdiņa).
1,30.min.- spēles vec.tiesneša signāls, komandas pabeidz iesildīšanos 
un dodas uz saviem soliņiem.
0,00.min.- spēles vecākais tiesnesis izpilda strīdus bumbas iemetienu. 

Spēles sākums, strīdus bumba



Virziens

Spēlēs vecākais tiesnesis (R) pēc strīdus bumbas izspēles vienmēr 
paliek ārējā tiesneša (T) pozīcijā.
Spēles tiesnesis (U) ieņem apakšējā tiesneša (L) pozīciju.

- Skriet uz gala līniju cik ātri 
vien iespējams, galva pagriezta 
pret laukumu.
- Jo vairāk laika uz gala līnijas, 
jo vairāk laika saprast 
situāciju.
- Neskrieniet zem groza, 
ieturiet distanci, nesamaziniet to.
-Skriet, apstāties, tiesāt spēli.
Neveikt rotāciju .

Ārējais tiesnesis-apakšējais tiesnesis

- Sākuma pozīcija-aiz gala līnijas.
Vadīt spēli 2-3 soļus no aizmugures, 
redzot starpu.
- Atrast pozīciju, no kuras var redzēt 
bumbu un vērot spēli skatot 
to no 45° leņķa. 
- Būt gatavam 2./3.p.metienam. 
Kontrolēt spēles un 24’ sekunžu 
pulksteņus.

Ārējais tiesnesis,  mehānika. 



45° Distance

Cieša aizsardzība (presings)

Ja trīs un vairāk aizsardzības spēlētāju atrodas uzbrukuma zonā, 
tad apakšējam tiesnesim jāaizkavējas ieņemt savu atbildības vietu 
aiz gala līnijas, un nepieciešamības gadījumā jāpalīdz savam 
partnerim kontrolēt spēli. Tiklīdz kā bumba pārnāk uzbrukuma 
zonā, tā apakšējam tiesnesim jāieņem normālā vieta aiz gala līnijas. 

Tiesnešiem jābūt gataviem, ka pareizas/ atļautas ciešas aizsardzības 
dēļ, bumba var mainīt virzienu. 
Neatļauti kontakti vienmēr jāsoda kā piezīme.



Laika kontrole, Astoņas sekundes

28.1 Noteikums
28.1.1 Vienmēr, kad:

- spēlētājs iegūst dzīvas bumbas kontroli savā aizsardzības zonā,
- iemetiena laikā, bumba ir pieskārusies, vai tai ir atļauti pieskāries 
jebkurš spēlētājs aizsardzības zonā un komanda, kuras spēlētājs 
izpildīja iemetienu saglabāja bumbas kontroli aizsardzības zonā,

tai komandai astoņu (8) sekunžu laikā bumba jāiespēlē 
uzbrukuma zonā. 

Tiesnešu atrašanās vieta iemetiena brīdī
Signāli.

Soda metiena situācija



Spēles pamatlaika vai papildlaika beigas

Metiena mēģinājums tuvu spēles pamatlaika vai papildlaika beigām 
var radīt grūtības tiesnešiem, īpaši, ja ir daudz skatītāji, zālē skaļš
un spēles laika beigu signālu nav viegli dzirdēt.
 
Tomēr lēmums- skaitīt vai neskaitīt, jāpieņem cik ātri vien iespējams.

Kad atlikušas 24 sekundes un mazāk laika līdz pamatlaika vai 
papildlaika (arī katras ceturtdaļas) beigām, ārējam tiesnesim 
izstieptā rokā jārāda izstiepts rādītājpirksts, tā norādot ka šī 
izspēle varētu būt pēdējā šajā periodā. Ārējam tiesnesim šis signāls 
jārāda tik ilgi, līdz apakšējais tiesnesis atbildēs ar tādu pašu signālu.

Ārējais tiesnesis ir tieši atbildīgs par lēmumu skaitīt vai neskaitīt 
grozu. apakšējam tiesnesim, pat ja viņš ir spēles vecākais
tiesnesis, jāakceptē ārējā tiesneša lēmums un jādara viss, lai to 
atbalstītu. 
Tomēr ir gadījumi, kad nepieciešama tiesnešu savstarpēja apspriede, 
un palīdzību var lūgt  gan spēles komisāram (LJBL tādu nav), 
gan galdiņa tiesnešiem. Tomēr, tikai laukuma tiesneši pieņem 
galīgo lēmumu.



Noslēdzoties spēlei, tiesnešiem ir pienākums pārbaudīt spēles 
protokolu, pirms tas tiek parakstīts.
Pirms parakstīšanas, spēles protokolam jābūt sarakstītam: 
rezultātam, uzvarētāju komandai, galdiņa tiesnešu parakstiem.
Pirmais paraksta spēles tiesnesis, pēdējais -  spēles vecākais tiesnesis.

SPĒLE begusies

Ar saviem partneriem strādājiet kā komanda, veidojot 
lielisku sadarbību
Strādājiet kopā ar galdiņa tiesnešiem, arī viņi ir jūsu komandā.
Saskataties ar partneri (acu kontakts) pirms nododat bumbu 
spēlētājam ievadīšanai spēlē.
Uz laukuma uznāciet kopā, un pēc spēles atstājiet laukumu kopā.

LJBL Tiesnešu koordinators  Oskars Lucis


