
 
 

Reglaments 

 

EIROPAS MEITEŅU BASKETBOLA LĪGA (EGBL) 

Sezona 2021./2022. 

 
 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 

1. Nodrošināt bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību. 
2. Veicināt augsta līmeņa basketbolistu sagatavošanu. 

3. Sekmēt basketbola attīstību EGBL (European Girls’ Basketball League) dalībvalstīs (POLIJA, LIETUVA, 

BALTKRIEVIJA, IGAUNIJA, KRIEVIJA, LATVIJA, UKRAINA, DĀNIJA, SOMIJA, NORVĒĢIJA, ZVIEDRIJA, NĪDERLANDE, 

GRUZIJA, LUKSEMBURGA, ITĀLIJA, SLOVĀKIJA, ČEHIJA u.c). 
4. Nodrošināt savstarpēju pieredzes apmaiņu sporta un pedagoģiskajā darbībā. 

5. Nodrošināt regulārus starptautiskus sakarus. 

6. Noteikt Eiropas labāko meiteņu basketbola klubu komandu. 
 

2. ORGANIZĀCIJA 
 

1. EGBL sacensības rīko un koordinē EGBL valde, ko vada EGBL prezidents.  

2. Katrai komandai ir pienākums organizēt mājas posmu reizi divās sezonās. 

3. Sacensību posmu var rīkot tādas valsts klubs, sporta skola vai basketbola federācija, kas spēj to organizēt 
saskaņā ar noteikumiem un sacensību posms var norisināties tikai saskaņā ar kārtību, kas noteikta Reglamenta 

Pielikumā Nr. 1.  

4. Lai nodrošinātu nepieciešamo tiesnešu skaitu, katra komanda, kas piedalās attiecīgajā sacensību posmā, ir 
atbildīga par viena laukuma tiesneša klātbūtni. 

5. Katra sacensību posma rīkotāji nodrošina administratīvo personālu un nepieciešamo darbinieku klātbūtni. 

Attiecīgā posma rīkotājiem ir pienākums nodrošināt spēles tehnisko protokolu (tehnisko sekretariātu) un tiešraidi 

internetā (online), izmantojot FIBA LiveStats programmu, nosūtot kopiju uz adresi: alvis@eybl.lv  

6. Visas posma organizatoriskās izmaksas, dalībnieku izmitināšanas un ēdināšanas izmaksas sedz attiecīgā 
sacensību posma rīkotāji. 

7. Ceļojuma izdevumus sedz viesu komanda. 

8. EGBL biroja adrese: Tērbatas iela 83b, Rīga, LV-1001, Latvija, tālrunis/fakss: +371 67 898 132, e-pasts: 

igo.zanders@gmail.com mājas lapas: www.egbl.eu, www.eybl.lv  

 

3. NORISES VIETA UN LAIKS 
 

1. EGBL čempionāts norisināsies saskaņā ar apstiprinātu čempionāta plānu. 
2. EGBL sacensību atklāšana notiek vienlaicīgi ar sacensību pirmo posmu. 

 

4. DALĪBNIEKI 
 

1. EGBL čempionāts norisināsies 5 vecuma grupās – U20 /2002-2003/, U18 /2004-2005/, U16 /2006/, U15 

/2007/un U14 /2008/. 
2. Komandas drīkst piedalīties sacensībās, ja tās ir izpildījušas Reglamenta punktus 2.4., 2.5.,2.6., 8.1. un 

9. pantu. 

3. Atkarībā no komandu skaita turpmākajos gados Reglamentā var tikt veiktas izmaiņas, kā arī vienu valsti 

pārstāvošo komandu skaits var tikt ierobežots.  
4. Katrā komandā var piedalīties divas viesspēlētājas. 

5. Spēlētājas vai treneri, kas tiek diskvalificēti, nākamajā spēlē piedalīties nedrīkst. 

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

dzimuši 1.decembrī vai vēlāk, bet U20 vecuma grupā, papildus, var pieteikt vēl vienu spēlētāju, kas dzimusi 2001. 

gadā. 
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5. SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA 
 

1. EGBL čempionāts norisināsies trīs posmos un noslēgsies ar Superfinālu, kura dalībnieki tiks noteikti saskaņā 

ar visu posmu kopējiem rezultātiem. 

2. Posmā piedalās 8 komandas, kas sadalītas 2 grupās. Katrā kārtā komandām jāspēlē četras spēles ar pārējo 
apakšgrupu komandām, kā arī, viena spēle tiek izspēlēta starp katras apakšgrupas komandām. 

3. Sacensību posmu norises laikā spēles laiks ir 4 x 8 minūtes (papildlaiks ir 4 minūtes). 

4. Sacensību posmi norisinās trīs dienu laikā + ierašanās diena. 
5. Ja komanda nepiedalās kādā no sacensību kārtām, tā saņem 0 punktu par visām attiecīgā posma spēlēm. 

6. Superfinālā iekļūst komandas, no grupām, kurās piedalās 16 komandas, kuras saņēmušas lielāko punktu 

skaitu visas sezonas laikā. Grupā, kurā piedalās 8 komandas, augstāku vietu kopvērtējumā ieņem komandas, 
kuras izcīnījušas augstāku vietu katrā posmā. 

7. Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, Superfinālā piedalās komanda, kura ir uzvarējusi savstarpējo 

spēli. Ja vairāk kā divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad Superfinālā piedalās komandas, kurai/ām ir 

savstarpēji vairāk uzvaras un labāka savstarpēji iemesto un ielaisto punktu attiecība. 
8. Ja arī iegūto un zaudēto punktu attiecība ir vienāda, tad superfinālā piedalās komanda, kas guvusi vairāk 

punktu visos posmos. 

9. Ja komanda nepiedalās kādā no sacensību posmiem, rīkotājiem ir tiesības uzaicināt kādu citu attiecīgās valsts 
klubu vai komandu, kas piedalās ārpus sacensībām. 

10. Katras sacensību posma dienas beigās posma rīkotājiem ir jānosūta rezultāti EGBL vadībai. Pēc sacensību 

posma noslēguma piecu dienu laikā rīkotājiem jānosūta gala rezultāti EGBL vadībai. 
   11. Vecuma grupā U13 tiek noteikts izmantot 5 izmēra bumbu. 

   12. Ja kāda komanda atsaka dalību, EGBL vadībai ir tiesības iekļaut jebkuru konkurētspējīgu komandu. 

   13. Vecumu grupās kur ir 8 komandas , tās tiek sadalītas divās apakšgrupās pēc iepriekšējā posma rezultātiem: 

A apakšgrupa: 1.vieta; 4.vieta; 5.vieta; 8.vieta.  
B apakšgrupa: 2.vieta; 3.vieta; 6.vieta; 7.vieta 

Apakšgrupu komandas izspēlē savstarpējas spēles. 

A1–B2 un A2–B1 - uzvarētāji cīnās finālā par 1.vietu, zaudētāji cīnās par 3.vietu. 
A3–B4 un A4–B3 - uzvarētāji cīnās par 5.vietu, zaudētāji cīnās par 7.vietu.  

14. Visās nākamajās sezonās, vecuma grupās kur ir A un B divīzijas, vadoties pēc iepriekšējās sezonas  

rezultātiem, tiek veiktas sekojošas pārejas: komandas, kas ieņēma 1.-3. vietu otrajā divīzijā (EGBL  regulārajā 
čempionātā) pāriet pirmajā divīzijā, bet komandas, kas ieņēma 14.-16. vietu pirmajā divīzijā, pāriet otrajā 

divīzijā. 

 

6. SUPERFINĀLS 
 

1. Superfinālā tiek noteiktas labākās EGBL komandas. 

2. Grupās, kur piedalās 16 komandas, Superfinālā iekļūst tās, kuras saskaņā ar iegūto punktu skaitu ir pabeigušas 
sacensības no pirmās līdz astotai vietai. Ja Superfināla rīkotāju komanda nav starp astoņām labākajām 

komandām, Superfinālā piedalās 7 (septiņas) labākās komandas un Superfināla organizators. 
3. Grupās, kur ir divas divīzijas Superfinālā piedalās 8 komandas, kas pirmajā divīzijā ir ieņēmušas 1.- 6. vietu un 

otrās divizijas 1.vieta un Superfināla organizators. Ja Superfināla organizators ir starp komandām, kas pēc 

izcīnītās vietas automātiski iekļūst Superfinālā, tad Superfinālā iekļūst pirmās divīzijas 7 (septiņas) labākās 

komandas. 

4. Grupās, kur piedalās 8 komandas Superfinālā piedalās komandas, kas saskaņā ar iegūto punktu skaitu sezonā ir 
pabeigušas sacensības no pirmās līdz trešai vietai un Superfināla rīkotāja komanda. Ja Superfināla rīkotāja 

komanda ir starp trīs labākajām komandām, piedalīties Superfinālā tiek uzaicināta 4 (ceturtā) labākā komanda. 

5. Superfināla spēļu laiks ir 4 x 8 min., fināla dienas spēļu laiks ir 4 x 10 min. 
6. Superfināla astoņas komandas, saskaņā ar trīs posmos iegūto punktu skaitu, tiek sadalītas divās apakšgrupās: 

A apakšgrupa: 1.vieta; 4.vieta; 5.vieta; 8.vieta.  

B apakšgrupa: 2.vieta; 3.vieta; 6.vieta; 7.vieta 
Apakšgrupu komandas izspēlē savstarpējas spēles 

A1–B2 un A2–B1 - uzvarētāji cīnās finālā par 1.vietu, zaudētāji cīnās par 3.vietu. 

A3–B4 un A4–B3 - uzvarētāji cīnās par 5.vietu, zaudētāji cīnās par 7.vietu.  
7. Superfinālā 4 (četras) komandas izspēlē grupas turnīru / 3 spēles /. Pirmās un otrās vietas ieguvēji finālā cīnās 

par 1.vietu, trešās un ceturtās vietas ieguvēji cīnās par 3.vietu. 

  8. Superfināla rīkotājiem ir jānodrošina fināla spēļu video translācijas tiešraide. 

7. APBALVOŠANA 
 

Apbalvošana posmā: 
 

1. medaļas, kauss komandām, kas noslēdz posmu 1.- 3. vietā;  

2. kauss komandām, kas noslēdz posmu 4.- 8.vietā; 

3. kauss un balva turnīra labākajam (vienam) spēlētājam („MVP”); 
4. kausi un balvas turnīra 5 (pieciem) zvaigžņu spēlētājiem („ALL STARS”); 

5. kausi un balvas katras komandas labākajam spēlētājam 8 (astoņas) („TEAM BEST PLAYER”); 

6. ieteicams - individuālas piemiņas balvas visiem turnīra dalībniekiem ar EGBL logo un turnīra 

personalizāciju (EGBL logo, datums, vieta utt.); 
7. turnīra rīkotājiem ir tiesības palielināt balvu apjomu; 



  

Papildus balvas Superfinālā: 
 

8. balvas 1.-3. vietu ieguvējiem, visām spēlētājām un galvenajiem treneriem; 

9. balva rezultatīvākajai sezonas spēlētājai („BEST SCORER”); 

8. DALĪBNIEKU PIETEIKUMI 

1. Dalībnieku sezonas pieteikumi/treneru kontakti dalībai sacensībās 2021./2022. gada sezonā jāiesniedz EGBL 

valdei līdz 2021. gada 1.oktobrim, nosūtot uz marketing@eybl.lv  Spēlētāju foto un komandas/kluba logo sūtīt 

uz: alvis@eybl.lv   
2. Viena komanda EGBL čempionātam sezonas laikā var pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājas, norādot to 

dzimšanas gadu, augumu, spēlētāju numurus, kluba piederību (viesspēlētājām). 

3. Pieteikumi dalībai katrā sacensību posmā (norādot spēlētājus, trenerus, komandas menedžeri, autobusa 
vadītāju u.c. – kopā 14 personas, un, papildus, 1 tiesnesis) jāiesniedz posma organizatoriem ne vēlāk, kā 10 

dienas pirms kārtējā posma sākuma.  

4. Jauni spēlētāji sezonas laikā jāpiesaka atsevišķi (norādot dzimšanas gadu, spēlētāja numuru) ne vēlāk, kā 10 
dienas pirms kārtējā posma sākuma, nosūtot uz marketing@eybl.lv  

5. Komandas var pieteikt jaunas spēlētājas un spēlētājas var mainīt klubu vēlākais 10 dienas līdz 3 posma 

sākumam. 

 

9. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI 
 

1. Komandu skaits katrā vecuma grupā ir ierobežots. Komandas, kuras būs samaksājušas garantijas 
naudu EUR 1000 , būs apstiprinātas dalībai. Iemaksātā summa tiek saglabāta, kā garantijas nauda par 

nākamo sezonu, ja komanda turpina piedalīties.  

2. Katrai komandai jāsamaksā sezonas dalības maksa EUR 350 apmērā līdz 2021. gada 1.oktobrim, lai segtu 
EGBL administratīvās un organizatoriskās izmaksas. 

3. Ja komanda ierodas dalībai posmā bez tiesneša, tai jāmaksā soda nauda EUR 100 posma organizatoriem. 

4. Ja komanda ir iesniegusi pieteikumu dalībai sezonā un nepiedalās kādā no sacensību posmiem, tai jāmaksā 

sods EUR 1000, par katru posmu kurā tā nav piedalījusies, kas jāsamaksā līdz nākamā sacensību posma 
sākumam. 

5. Katrai komandai ir tiesības organizēt vienu mājas spēļu posmu divu sezonu laikā vai: skatīt Pielikums Nr.2. 

6. Jebkura sacensību posma rīkotāji drīkst uzticēt sava māju spēļu posma organizēšanu EGBL vadībai, pārskaitot 
uz EGBL bankas kontu EUR 8000, kas ir aptuvenā summa, kas nepieciešama viena sacensību posma rīkošanai. 

7. Ja komanda neorganizē savu mājas posmu, tad tai pirms sezonas sākuma ir jāpārskaita uz EGBL bankas 

kontu EUR 4000, kas sastāda pusi no summas, kas nepieciešama viena sacensību posma rīkošanai un pirms 
nākamās sezonas otru pusi EUR 4000;  

8. Ja komanda ir iemaksājusi EUR 4000 un rīko mājas spēļu posmu divu sezonu periodā (punkts 2.2.), tad 

iemaksātā summa tiek saglabāta, kā iemaksa par nākamo sezonu, ja komanda turpina piedalīties.  

9. Ja komanda iemaksājusi 4000 EUR un sezona tiek pilnībā atcelta, 4000 EUR tiks pilnībā atmaksāti, un, ja kāds 

posms tiek atcelts, par katru nenotikušo posmu tiks atgriezts 1000 EUR.  
10. EGBL valdei ir tiesības atsaukt komandas dalību, ja tā nav izpildījusi Reglamenta punktus 8.1., 9.2., 9.7. 

 

EGBL prezidents:      Igo Zanders 
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