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3. divu tiesnešu mehānika

Tiesnesis, kurš fiksējis pārkāpumu (piezīmI), to arī administrē 
galdiņa tiesnešiem.
Fiksējot piezīmi, vienlaikus ar svilpes signālu, tiesnesis paceļ taisnu 
roku ar savilktu dūri.
Pēc piezīmes fiksēšanas tiesnesis, atrodoties 4-5 m attālumā no 
sekretariāta galdiņa, stāvot uz vietas, administrē 
pārkāpumu. svarīgākais, lai starp tiesnesi un galdiņa tiesnešiem 
būtu skaidra redzamība, brīvs koridors. 
spēlētāja numurs, piezīmes veids, sekojošais sods (auta iemetiens, 
soda metieni utt).
Tiesnesis šo piezīmes administrēšanu papildina ar balss palīdzību 
(normālā skaļumā), izrunājot visu, ko rāda (piem.no attēla: Balts 
septiņi, turēts, auta iemetiens). 

piezīmes

spēlētāja numurs, piezīmes veids, sekojošais sods



Ja komanda, pret kuru izdarīta piezīme, guvusi grozu, un tas 
jāskaita, tad administrēšana jāiesāk ar punktu skaitīšanas 
signālu (viens, divi vai trīs punkti).

Ja komanda, pret kuru izdarīta piezīme, guvusi grozu, bet tas nav 
jāskaita -  tad administrēšana jāiesāk ar signālu - grozs netiek 
skaitīts. 

Ja piezīme izdarīta metienā, grozs nav gūts un seko divi soda 
metieni, tad vispirms fiksējam piezīmi un sekojoši, ar to pašu roku, 
norādam uz soda metienu izpildi.
Ja piezīme izdarīta pirms metiena, tad vispirms fiksējam piezīmi un 
sekojoši, ar to pašu roku, norādam uz grīdas pusi.



Tiesnešu pozīcijas pēc piezīmēm 

Ārējais tiesnesis (T) fiksējis pārkāpumu (piezīme).

Ja Ārējais (T) tiesnesis fiksējis pārkāpumu (Piezīme), viņš pagriežas 
pret galdiņu un administrē pārkāpumu.
Pēc administrēšanas Ārējais tiesnesis paliek T tiesneša pozīcijā, 
rotācijai nav jānotiek.
Apakšējam tiesnesim (L) (ja nav fiksējis piezīmi) jāpaliek savā vietā 
un jākoncentrē visa uzmanība uz spēlētājiem laukumā.

kamēr nav administrēta piezīme, spēlētāju maiņas vai 
minūtes pārtraukumu sākšana nav atļauta. 
Tikai pēc piezīmes administrēšanas, tiesnesis norāda uz citām 
sekojošām lietām. 



Apakšējais tiesnesis (L) fiksējis parkāpumu (piezīme).

Ja Apakšējais (L) tiesnesis fiksējis pārkāpumu (piezīme), viņš ātrā 
solī (neskrienot) iziet pret galdiņu un administrē pārkāpumu.
Pēc administrēšanas Apakšējais (L) tiesnesis veic pozīcijas maiņu 
un ieņem Ārējā (T) tiesneša vietu.
Tikai tad, kad L tiesnesis pabeidzis piezīmes administrēšanu un 
pagriezies atpakaļ ar skatu uz laukumu, T tiesnesis veic pozīcijas 
maiņu un ieņem L tiesneša vietu.



DUBULTsvilpe

Bieži gadās, kad abi tiesneši pārkāpumu fiksē vienlaicīgi
 (dubultā svilpe). 
Vienmēr, kad tas noticis, tiesnešiem nekavējoties jāsaskatās savā 
starpā (acu kontakts), lai redzētu, ko fiksējis otrs. 
Laba sadarbība starp tiesnešiem ir kvalitātes rādītājs, ko 
jācenšas panākt visiem, īpaši gadījumos, kad atskan dubultās svilpes.

Acu kontakts starp tiesnešiem ir ļoti nozīmīgs.



Daži  izmantotie piezīmju signāli

Kvalitatīvi tiesnešu signāli uzlabos paša tiesneša tēlu.
Tas pateiks cilvēkiem, ka viņš zina savu darbu un dara to labi!
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