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rokasgrāmata

4. uzbrukumu piezīmes
      cilindra princips

Cilindra princips tiek definēts kā telpa iedomātā 
cilindra iekšpusē, ko spēlētājs aizņem uz grīdas.
Šie izmēri un attālums starp viņa pēdām mainās 
atkarībā no spēlētāja auguma un izmēriem.
 
Aizsarga vai uzbrucēja cilindra robežas 
bez bumbas:

Priekšpuse – spēlētāja plaukstas, 
Aizmugure – sēžamvieta, 
Sānos – roku un kāju ārējās puses. 



Rokas un plaukstas var būt izstieptas krūšu priekšā ne tālāk 
kā pēdu pozīcijā, saliektas elkoņos tā, ka apakšdelms un 
plaukstas ir paceltas. Attālumam starp viņa pēdām un ceļgaliem 
jābūt proporcionālam viņa augumam. 
Aizsargs nedrīkst ienākt uzbrucēja cilindrā, kurš ir ar bumbu un i
zraisīt neatļautu kontaktu, kad uzbrucējs spēlē normālu 
basketbola spēli savā cilindrā.

Uzbrucēja ar bumbu cilindra robežas: 

Priekšpuse – pēdas,  saliekti ceļgali un rokas, kas tur bumbu 
virs gurniem,
Aizmugure – sēžamvieta, 
Sānos – elkoņu un kāju ārmalas un kājas, kas novietotas plecu 
platumā.

Uzbrucējam ar bumbu viņa cilindrā ir jāatstāj pietiekami daudz 
vietas normālai basketbola spēlei. 
ormālā basketbola spēlē ietilpst dribla uzsākšana, pagriezieni, 
metiens un piespēle. 
Uzbrūkošais spēlētājs nevar izlikt kājas vai rokas ārpus sava 
cilindra un izraisīt neatļautu kontaktu ar aizsargu, lai iegūtu 
papildus telpu.

Aizsargu nedrīkst sodīt par lekšanu vertikāli uz augšu 
(viņa cilindra robežās) vai par roku un plaukstu izstiepšanu virs 
sevis sava cilindra robežās.

Uzbrucējs, kurš atrodas uz grīdas vai uzlecis gaisā, nedrīkst 
izraisīt kontaktu ar atļautā segšanas pozīcijā esošu aizsardzības
spēlētāju: 

- Pielietojot savas rokas, lai sev radītu papildus brīvu 
vietu (clear-out),
- Vēzējot savas kājas vai rokas, lai radītu kontaktu metiena
no laukuma laikā vai uzreiz pēc tā. 



Aizsardzības spēlētājs ieņēmis atļautu segšanas pozīciju, kad: 
- Viņš atrodas ar seju pret pretinieku un 
- Viņa abas kājas atrodas uz grīdas. 

Kad aizsargs ir ieņēmis atļautu segšanas pozīciju, viņš var 
pārvietoties, sedzot savu pretinieku, bet viņš nedrīkst izstiept 
rokas, plecus, gurnus vai kājas, izraisot kontaktu un aizkavējot 
driblētājam piespēlēt. 

Ietriekšanās ir personīgs kontakts ar vai bez bumbas, 
grūdiens vai ieskriešana pretinieka krūtīs.
fiksējot piezīmi, 

vienlaikus ar svilpes signālu, 

tiesnesis paceļ taisnu roku ar savilktu dūri. 

Uzreiz seko nākamais žests- taisni izstiepta roka ar savilktu dūri.



Uzbrucējs ar roku ārpus sava cilindra neatļauti atgrūž aizsargu.

Uzbrucējs pirms metiena izdarīšanas ar celi, kas  ārpus sava 
cilindra, neatļauti atgrūž aizsargu.

Basketbolā ir gan uzbrukuma, gan aizsardzības piezīmes !
Svarīgi novērtēt, kurš pirmais izdarījis pārkāpumu!
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