PIELIKUMS Nr.1
Posma organizēšanas noteikumi
Tā kā EGBL posmi notiek daudzu un dažādu valstu pilsētās un katrai valstij (pat pilsētai) ir sava
kultūra, tradīcijas un paražas, tad, tas var radīt dažādas neskaidrības un pārpratumus posmu
organizēšanā (izmitināšanā, ēdināšanā un citos organizatoriskos jautājumos). Tādēļ EGBL vadība
definē 14 punktus, kuri jāievēro posmu organizēšanā. Lūdzam, šos punktus uztvert saprotoši un
izpildīt pēc labākās sirdsapziņas un iespējām, lai kopā mēs celtu EGBL kvalitāti, un ciemošanās vienam
pie otra būtu patīkama.
Organizatoru pienākums ir:
1. Vismaz 30 dienas pirms posma izsūtīt informāciju komandām (adreses - viesnīca, sporta
zāle, izmaksas - transfēri, turnīra kontaktpersonas u.t.t.) un sazināties ar komandām, kuras
ierodas uz posmu, lai noskaidrotu/precizētu:
•
•
•
•

komandu gatavību ierasties,
datumu, laiku, vietu, kur komanda ierodas un, kur tā jāsagaida,
cilvēku skaitu delegācijā,
palīdzēt dokumentu kārtošanā (piemēram, vīzu noformēšanā).

2. Nodrošināt transportu:
• no lidostas/autoostas/stacijas uz viesnīcu/sporta zāli ierašanās dienā un
izbraukšanas dienā bez maksas;
• no lidostas/autoostas/stacijas uz citu pilsētu, kurā tiek organizēts turnīrs, par
maksu;
3. Nodrošināt transportu uz un no spēlēm, ja sporta zāle atrodas tālāk par 1500 m no viesnīcas.
4. Sagatavot treneriem mapītes ar primāri nepieciešamo informāciju – spēļu kalendāru, tabulu,
karti (ja nepieciešams) vai jebkādu citu informāciju, kuru jums kā organizatoram ir svarīgi
nodot komandām.
5. Uzņemšana 14 personas un 1 tiesnesis sākas ar komandu ierašanās dienu (tā ir diena
pirms sacensību sākuma, kopā 3 naktis un 9 ēdināšanas reizes), garantējot viesnīcu no plkst.
15:00.
Ja komanda ierodas pirms 15:00, nodrošināt tās izmitināšanu ātrāk, ja tas iespējams.
Komandu ēdināšana tiek nodrošināta, sākot ar ierašanās dienas vakariņām (pirmā diena), līdz
aizbraukšanas dienas (ceturtā diena) pusdienām.
Pēdējā sacensību dienā komandas atbrīvo viesnīcas istabas līdz plkst. 12:00, bet organizators
garantē 1-2 istabas mantu uzglabāšanai.
6. Parūpēties par to, lai sportistiem tiek nodrošināts sabalansēts, pilnvērtīgs un fiziskai slodzei
atbilstošs uzturs - pilnvērtīgas brokastis, sātīgas pusdienas (ar 3 ēdieniem) un enerģijas pilnas
vakariņas.
7. Izmitināt komandas viesnīcās vai hosteļos, kuros patīkami un komfortabli uzturēties:
• sportistiem jāguļ gultās, ne vairāk kā 4 cilvēki vienā istabā, izņemot gadījumus,
kas iepriekš saskaņoti ar EGBL vadību;
• katrai komandai nodrošināt 1 vienvietīgu un 1 divvietīgu numuru;
• nodrošināt ar karsto/auksto ūdeni, ar dušu, tualeti, kā arī parūpēties par gaisa
temperatūru telpās (jo īpaši ziemā) +18 +20 grādi.
8. Nodrošināt sporta zāli, kura:
• atbilst FIBA noteiktajiem izmēriem (tai skaitā grozu augstums);
• nekādā veidā neapdraud sportistu drošību;
• ir ar skatītāju vietām;
• tablo un 24 sekunžu tablo ir darba kārtībā;
• zālē jābūt izvietotiem posma dalībvalstu karogi.

9. Nodrošināt uz katru spēli:
• sekretariātu;
• tiesnešus;
• tehnisko protokolu, arī online režīmā, izmantojot FIBA LiveStats programmu;
• dzeramo ūdeni komandām (uz katru spēli minimums 9 litri katrai komandai);
• medicīnas personālu.
10. Katras dienas tehniskie spēļu protokoli, īpaši, ja bijusi kāda tehniska problēma vai kļūda,
jānosūta uz e-pasta adresi – alvis@eybl.lv
11. Apbalvošana posmā:
• medaļas, kauss komandām, kas noslēdz posmu 1.- 3. vietā;
• kauss komandām, kas noslēdz posmu 4.- 8.vietā;
• kauss un balva turnīra labākajam (vienam) spēlētājam („MVP”);
• kausi un balvas turnīra 5 (pieciem) zvaigžņu spēlētājiem („ALL STARS”);
• kausi un balvas katras komandas labākajam spēlētājam 8 (astoņas) („TEAM BEST
PLAYER”);
• ieteicams - individuālas piemiņas balvas visiem turnīra dalībniekiem ar EGBL logo
un turnīra personalizāciju (EGBL logo, datums, vieta utt.);
• turnīra rīkotājiem ir tiesības palielināt balvu apjomu;
Papildus balvas Superfinālā:
• balvas 1.-3. vietu ieguvējiem, visām spēlētājām un galvenajiem treneriem;
• balva rezultatīvākajai sezonas spēlētājai („BEST SCORER”);
12. Posma organizatori nodrošina fotogrāfa klātbūtni un 3 dienu laikā pēc turnīra nosūta foto uz:
alvis@eybl.lv;
13. Superfināla rīkotājiem jānodrošina fināla spēļu video translācija - tiešraide.
14. Posma organizatori nodrošina EGBL vadības izmitināšanu un ēdināšanu līdz 4 personām.
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