
PIELIKUMS Nr.2 

 

 
Komandas, kuras neorganizē mājas posmu divu sezonu laikā, un, nemaksā turnīra 

organizēšanas garantijas maksu, apmaksā 45 EUR dienā par katru personu, kas 

pieteikta/piedalās turnīrā, kur ietilpst: 

 
 

1. Nodrošināts transports uz un no spēlēm, ja sporta zāle atrodas tālāk par 1500 m no viesnīcas. 

 

2. Uzņemšana 14 personas, kas 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. 

 

3. Izmitināšana viesnīcās vai hosteļos:  

 pēc iespējas, nodrošinot 1 vienvietīgu un 1 divvietīgu numuru; 
 nodrošināts ar karsto/auksto ūdeni, ar dušu, tualeti, kā arī gaisa temperatūru 

telpās (īpaši ziemā) +18 +20 grādi.   

 

Komandas, kurām nav nepieciešams izmantot augstākminētos 3 punktus, apmaksā 15 
EUR dienā par katru personu, kas pieteikta/piedalās turnīrā, kur ietilpst: 

 

4. Nodrošināta sporta zāle, kura:  

 atbilst FIBA noteiktajiem parametriem; 
 nekādā veidā neapdraud sportistu drošību; 

 ir ar skatītāju vietām; 

 tablo un 24 sekunžu tablo ir darba kārtībā; 

 zālē izvietoti posma dalībvalstu karogi un EGBL karogi. 

  
5. Nodrošināts uz katru spēli: 

 sekretariāts; 

 tiesneši; 

 tehniskais protokols, arī online režīmā, izmantojot FIBA LiveStats programmu; 
 dzeramais ūdens; 

 medicīnas personāls; 

 fotogrāfs. 

 
6. Nodrošināta 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”); Papildus balvas Superfinālā. 

 

     EGBL prezidents                                                                                           Igo Zanders 

 


