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Eiropas jauniešu basketbola līgas ( EJBL) sacensību  

Nolikums 2022./2023.gada sezonā. 

 

 

1. Mērķi un uzdevumi. 

1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 

1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu sagatavošanai. 

1.3. Noteikt labākās Eiropas Jauniešu basketbola līgas komandas. 

1.4. Radīt abpusēju sportiskās sagatavotības un pedagoģiskās pieredzes apmaiņu. 

1.5. Attīstīt regulārus starptautiskos sakarus. 

1.6. Popularizēt basketbolu EJBL dalībvalstīs. 

2. Sacensību vadība un procedūra. 

2.1. Eiropas Jauniešu basketbola līgu organizē un pārvalda EJBL Vadība. 

Vadības atrašanās vieta: 

Tadenavas iela 12, Rīga, Latvija, LV-1024. 

E-pasts: g.senhofs@inbox.lv 

Vadību pārvalda EJBL Prezidents Gundars Madelis. 

2.2. Katrs sacensību posms tiek aizvadīts , pamatojoties uz iepriekš apstiprinātu sezonas kalendāru. 

2.3.Medicīnas personiālu, sekretariātu , tiesnešus un asistējošo personālu nodrošina posma 

organizatori. 

2.4. Sacensību organizatoriem ir pienākums uz katru spēli nodrošināt online ( tiešsaistes)tehnisko 

protokolu , izmantojot Fiba Live Stats programmu, un tehniskā protokola kopiju pēc spēles beigām 

elektroniski jānosūta uz adresi : web @eybl.lv. 

2.5. Komandu uzņemšana sākas ar komandu ierašanās dienu ( diena pirms sacensību sākuma) , 

garantējot  viesnīcu rezervāciju  no plkst. 12.00 . Komandu uzņemšana beidzas sacensību pēdējā 



dienā. Komandu ēdināšana tiek organizēta , sākot ar ierašanās dienas vakariņām līdz aizbraukšanas 

dienas pusdienām. 

2.6.Transporta izdevumi uz sacensību vietu un vīzu izdevumi tiek segti no komandējošo organizāciju 

budžeta. 

 

3. Vieta un laiks. 

3.1. EJBL Sacensības tiek aizvadītas no septembra līdz jūnijam, atbilstoši iepriekš apstiprinātam 

spēļu kalendāram. 

4. Dalībnieki. 

4.1. EJBL Sacensības tiek aizvadītas sešās  vecuma grupās, kurās piedalās klubu un sporta skolu 

komandas. Lai celtu spēļu līmeni, EJBL Vadībai ir tiesības izņēmuma kārtā atļaut sacensībās 

piedalīties kombinētām klubu un sporta skolu komandām no konkrētās pilsētas, reģiona vai 

valsts. 

4.2. 2022./2023. gada sezonā sacensības tiek aizvadītas jauniešiem ar sekojošām dzimšanas 

gadu grupām:U-20 ( 2003.g.dz.) , 2006., 2007, 2008,2009. un 2010. gadā dzimušajiem. Katrai 

komandai ir tiesības pieteikt ne vairāk kā divus spēlētājus, kas ir gadu vecāki , pie nosacījuma , ka tie 

dzimuši 1. decembrī vai vēlāk. 

 

4.3.  EJBL dibinātāju komandām ir garantēta dalība. Citu komandu , pieteikumus izskata un apstiprina 

Līgas Vadība. 

4.4. Nākamajos gados, atkarībā no komandu skaita, var tikt veiktas izmaiņas līdzšinējā 

sacensību kartībā, kā arī var tikt limitēts komandu skaits no vienas valsts. 

4.5. Katrs klubs drīkst apstiprināt komandas sastāvu ar četriem jebkura reģiona un valstu 

spēlētājiem, pēc saskaņošanas ar attiecīgās valsts federāciju un EJBL administrāciju. 

4.6. Spēlētāji var tikt pieteikti un mainīt klubu līdz 2023. gada 28. februārim. 

5. Sacensību kārtība. 

5.1. Sacensības vecuma grupāsU-20 ( 2003.g.dz.), 2006., 2007, 2008,2009 un 2010. gadā 

dzimušajiem tiek aizvadītas saskaņā ar Starptautiskās basketbola federācijas ( FIBA ) noteikumiem. 

5.2. Jaunajiem spēlētājiem, kas dzimuši 2009 un 2010. gadā, tiek noteikts aizvadīt spēles ar sestā 

izmēra bumbu. 

 

5.3. EJBL Čempiona kausa izcīņa tiek organizēta pēc grupu sistēmas – trīs posmos. 

 



 

5.4.Katrā posmā tiek izspēlētas četras spēles starp apakšgrupu komandām un viena spēle savā 

apakšgrupā. 

 

5.5. Posma uzvarētājs tiek noteikts pēc visvairāk iegūto punktu skaita. Gadījumā, ja ir vienāds 

punktu skaits, uzvarētāj komanda ir tā, kura savstarpējā spēlē ir izcīnījusi uzvaru. Ja savstarpējā 

spēle nav notikusi, tad par uzvarētāja komandu atzīstama tā komanda, kurai ir labāks rezultāts 

gūto grozu un zaudēto grozu skaitā visās posma spēlēs. 

5.6. Posma sacensības tiek izspēlētas 3 dienu laikā, pieskaitot vienu ierašanās dienu. 

5.7. Sacensībās komandas spēlē 4x8 minūtes (ar papildlaiku 4 minūtes). 

5.8. Ja komanda neierodas kādā no posma spēlēm, tā iegūst 0 punktus visās spēlēs, bet visi 

komandas pretinieki iegūst 2 punktus. 

5.9. Ja komanda nepiedalās kādā no posmiem, organizētājam ir tiesības uzaicināt citu savas vai 

citas valsts komandu. 

5.10. Uzaicinātās komandas rezultāti netiek ņemti vērā regulārā čempionāta ieskaitē. 

5.11. Organizatoram ir pienākums nodrošināt dalībniekiem nepieciešamās vīzas ne vēlāk kā 

vienu mēnesi pirms posma sākuma. 

6.EJBL Čempionāta Superfināli. 

6.1. Superfinālos tiek noteiktas astoņas labākās EJBL Čempionāta komandas katrā vecuma grupā. 

6.2.Divas labākās komandas  Centrālās Eiropas Basketbola līga visas vecuma grupās U-20  

(2003.g.dz.),2006,2007,2008, 2009 un 2010.)gadā dzimušaliem, pēc regulārās sezonas rezultātiem 

kvalificējas Superfinālam. 

Kopējais Superfināla dalībnieku skaits ir 10 komandas. Dalībkomandu skaits Superfinālos var tikt 

mainīts. 

6.3. Superfinālā komandas spēlē saskaņā ar starptautiskās basketbola federācijas FIBA 

noteikumiem, kas balstās uz „Izslēgšanas turnīra” jeb „Play-off” sistēmu. Superfinālu 

dalībnieku komandām savstarpēji vienojoties, finālu sistēmas formāts var tikt mainīts. 

6.4. Superfinālu spēles tiek aizvadītas, spēlējot 4x10 minūtes (ar 5 minūšu papildlaiku). 

 

 

 

 



 

7. Apbalvošana. 

 

7.1. Komandu spēlētājus, kas katrā posmā ieņēmušas 1.-3. vietu, posma organizatori apbalvo ar  

 medaļām. 

7.2. Superfināla komandas , kuras ieņēmušas 1. -3. vietu , tiek apbalvotas ar kausiem , medaļām un 

induviduālajām balvām. 

7.3. Superfinālā tiek noteikti un apbalvoti: 

a) MPV 

b)Rezultatīvākais spēlētājs 

c) Pieci labākie spēlētāji ( ALL STAR ) 

7.4. EJBL posmu un Superfināla organizētājiem ir tiesības palielināt apbalvojumu skaitu. 

 

8. pieteikumi un finansiālie nosacījumi. 

8.1. Komandu pieteikumi, 2022./2023. gada sezonai elektroniskā formā 

jānosūta uz adresi : g.senhofs@inbox.lv līdz 2022. gada 01. oktobrim. 

8.2. Katrai komandai ir tiesības pieteikt 20 dalībniekus, uzrādot to dzimšanas datumu un gadu, 

spēlētāja numuru, piederību klubam vai sporta skolai. Sezonas laikā klubam ir tiesības 

papildināt sastāvu ar četriem spēlētājiem. 

8.3. Katras komandas( 2006,2007 2008,2009. un 2010.g.dz.) dalības maksa par EJBL 2022./2023. 

gada sezonu ir 500.00 EUR, kura jāpārskaita uz EJBL kontu līdz pirmajam posmam. 

EJBL sacensību katras U-20 ( 2003.g.dz.) komandas dalības maksa par 2022/2023.g.sezonu ir 1000 

euro,kura jāpārskaita uz EJBL kontu līdz šīs vecuma grupas EJBL sacensību pirmajam posmam. 

8.4. Pirms katra EJBL sacensību posma katra dalībkomanda pārskaita uz EJBL kontu 200 ( divi simti) 

euro , lai nodrošinātu katra posma spēļu tiesāšanu un sekretariātu . 

8.5. Komandām, kuras nav ievērojušas punktu Nr. 8.3., tiek liegta dalība sacensībās. 

8.6. Pirms katra EJBL posma katra dalībkomanda pārskaita uz konkrētā posma organizatora kontu 

atbilstoši organizatora piestādītajam rēķinam 40euro ( četrdesmit )par vienu personu par vienu 

diennakti.Šajā summā ietilpst viesnīcas pakalpojumi un trīsreizēja ēdināšana .Kopējā summa sastāda 

katrā EJBL posmā pavadīto diennakšu skaits. 

 

 

 



8.7.Katra EJBL posma organizatoriem ir pienākums nodrošināt ar sporta zāli ,medicīnas personālu 

,godalgoto vietu ieguvējus ar medaļām. Kā arī rezervēt komandām viesnīcu un organizēt sportistu 

ēdināšanu. 

8.8. EJBL sacensību formula var tikt izmainīta , ja mainās komandu skaits posmos saglabājot spēļu 

skaitu ( 5) katrā EJBL posmā. 

8.9. Ja nebūs iespējams kovidvīrusa dēļ kādus posmus organizēt, šie posmi tiks pārcelti uz vēlāku 

laiku un , iespējams, uz citu valsti, vai pilsētu atbilstoši reālai kovid situācijai katrā valstī. 

8.10. Pie situācijas normalizēšanās saistībā ar kovid , tiks atgriezts iepriekšējais ekonomiskais un 

sportiskais formāts nākamajās sezonās. 

EJBL rekvizīti: 

Eiropas jaunatnes basketbola līga 

A/S SEB BANKA 

SWIFT code:UNLAL2X 

Acc. Nr: LV13UNLA0050014664883 

 


