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5. groza guvums un tā vērtība 

Grozs ir iemests, kad dzīva bumba iekrīt grozā no augšas 
un paliek tajā vai izkrīt cauri grozam. Bumba jāuzskata 
par iemestu grozā, pat ja neliela bumbas daļa ir groza 
stīpas iekšpusē un zemāk par stīpas augšējās daļas līmeni. 

Mēģinājums un groza gūšanas apstiprinājums.

1.punkts 2.punkti 3.punkti



Grozs tiek ieskaitīts uzbrūkošās komandas labā, kad 
bumba iekritusi pretinieku grozā, sekojoši: 

 - Iemests grozs no soda metiena skaitās viens (1) punkts. 

- Iemests grozs no laukuma divpunktu metienu zonas 
  skaitās divi (2) punkti.



 - Iemests grozs no laukuma trīs punktu zonas skaitās
 trīs (3) punkti. 

Pēc tam, kad bumba ir pieskārusies stīpai pēdējā vai vienīgā soda 
metienā, un to atļauti aizskar uzbrucējs vai aizsargs pirms tā ir 
iekritusi grozā, grozs tiek ieskaitīts kā divi (2) punkti. 

Ja spēlētājs netīšām iemet bumbu savas komandas 
grozā, divi (2) punkti skaitās, un tos pieraksta 
pretinieku komandas kapteinim laukumā. 
 
Ja spēlētājs tīšām iemet bumbu savas komandas 
grozā, tas ir pārkāpums un grozs neskaitās. 
 
Ja spēlētājs izmet bumbu cauri grozam no 
apakšas, tas ir pārkāpums. 



Spēles laikam ir jārāda 0.00.3 (trīs sekundes desmitdaļas) vai 
vairāk, lai spēlētājs varētu izpildīt metienu no spēles, pēc iemetiena, 
vai izcīnot atlecošo bumbu pēc pēdējā vai vienīgā soda metiena.  

Ja uz tablo ir atlikušas 0:00.2 vai 0:00.1 sekundes, vienīgais metiens 
no spēles, kas tiek ieskaitīts, ir pasitot bumbu vai tieši triecot 
bumbu grozā no augšas. 

Ārējais tiesnesis ir tieši atbildīgs par lēmumu skaitīt vai neskaitīt 
grozu. Normāli 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.

Mācieties un regulāri atkārtojiet basketbola noteikumus !
Veiksmīgus un pareizus lēmumus spēlēs !
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