
Tiesneša
JAUNATNES BASKETBOLA

rokasgrāmata

1. Spēlētājs metienā

- Vienmēr metiena izpildītājs ir viena tiesneša primārā atbildība;
- Jāspēj novērtēt visu acīmredzamo spēles situāciju;
- Kontaktam jābūt neatļautam;
- Ievērot pareizu tiesāšanas tehniku/ 1 – 2 – 3.

FIBA Oficiālie basketbola noteikumi

“33.6.  Spēlētājs, kurš atrodas gaisā.
Spēlētājs, kurš uzlecis gaisā no kādas vietas laukumā, ir tiesīgs 
piezemēties tajā pašā vietā. Viņam ir tiesības piezemēties citā vietā 
laukumā ievērojot, lai atspēriena brīdī taisnē starp atspēriena vietu 
un piezemēšanās vietu, kā arī piezemēšanas vietā neatrastos 
pretinieks(-i). 
Ja spēlētājs ir izlecis un piezemējies, bet pēc inerces notiek kontakts
ar pretinieku, kurš ieņēmis atļautu segšanas pozīciju pie 
piezemēšanās vietas, tad lecējs ir atbildīgs par šo kontaktu. 
Spēlētājs nedrīkst ieiet pretinieka ceļā pēc tam, kad tas ir izlecis 
gaisā. Spēlētājs nedrīkst pārvietoties zem spēlētāja, kurš atrodas
gaisā, izraisot kontaktu, kas parasti ir nesportiska piezīme, un 
nereti var būt diskvalificējoša piezīme.”



Tiesāšanas tehnika 1 – 2 – 3.
Tiesāt aizsardzību visu metiena laiku.
Būt ar situāciju no sākuma līdz metiena beigām - kad izpildītājs 
piezemējas atpakaļ uz grīdas.

Primāri vērst uzmanību uz metienu, pakārtoti tikai uz bumbas 
lidojumU.

1. ROKAS
2. AUGUMS
3. KĀJAS/ PĒDAS

Vienmēr sekot šādai tiesāšanas 
tehnikai un redzēt pilnu 
spēles attēlu.

Spēlētājs metienā, Tā aizsargāšana



Uzbrucējs no laukuma stūra izdara metienu pa grozu, 
aizsargs atrodas soļa attālumā, metiena izdarīšanas brīdī. 
Pēc metiena izdarīšanas, uzbrucējam piezemējoties, aisargs 
pārvirzījis savu labo kāju zem uzbrucēja. 
Uzbrucējs uzlec uz aizsarga kājas.
Jāfiksē piezīme aizsargam, jo uzbrucējs tiesīgs piezemēties jebkurā 
vietā, ko nav ieņēmis aizsargs, pirms metiena izdarīšanas brīža.

Spēlētājs metienā, Tā aizsargāšana



Uzbrucējs no laukuma stūra izdara metienu pa grozu, 
aizsargs atrodas soļa attālumā, metiena izdarīšanas brīdī.
Pēc metiena izdarīšanas, uzbrucējam piezemējoties, aizsargs ielec 
uzbrucēja augumā.
Jāfiksē piezīme aizsargam, jo uzbrucējs tiesīgs piezemēties jebkurā 
vietā, ko nav ieņēmis aizsargs, pirms metiena izdarīšanas brīža.

Spēlētājs metienā, tā aizsargāšana



Ja uzbrucējs, izdarot metienu, izmet kāju (-as), notiek kontakts 
starp aizsargu un uzbrucēju, pie tam, tiesneši šādu kontaktu 
nevar atstāt bez svilpes, tad jāfiksē ir piezīme. 
Šādās situācijās jāfiksē piezīme uzbrucējam - metiena izdarītājam.

Spēlētājs metienā, uzbrucēja atbildība

Ja uzbrucējam bumba vēl rokās, tad jāfiksē uzbrukuma piezīme.
Ja uzbrucējs jau paspējis izdarīt metienu (bumba atstājusi rokas), 
tad ta ir uzbrucēja piezīme. 

Ja uzbrucējam bumba 
vēl rokās, tad jāfiksē 
uzbrukuma piezīme.

Ja uzbrucējs jau 
paspējis izdarīt metienu 
(bumba atstājusi rokas), 
tad ta ir uzbrucēja 
piezīme.
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