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NOLIKUMS, versija 01 
“Ūdensbumba 2017”,  

vienkāršotā ūdenspolo turnīrs peldētāju komandām 
(2004. dz. gads un jaunāki) 

1 Mērķis un uzdevumi 
• Radīt komandas spēles prieku turnīra dalībniekiem viņu treneriem. 
• Veicināt bērnu un jauniešu interesi par ūdens sporta veidiem – peldēšana, ūdenspolo.  
• Attīstīt bērnu un jauniešu spējas darboties komandā, saliedēt komandas. 
• Noskaidrot aktīvākas un labākās peldētāju komandas vienkāršotā ūdenspolo 

disciplīnā “ūdensbumba”. 

2 Vieta un laiks 
Inčukalna sporta kompleksa baseins, Zvaigžņu ielā 2a, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-
2141 

  

 

Biedrība “Latvijas 
Ūdenspolo federācija” 

Biedrība “Latvijas 
Peldēšanas federācija”, 
ūdenspolo komiteja 

reģ. nr. 40008029004 
Ķīpsalas iela 5, Rīga,  
Latvija, LV-1048, 
T. + 371 22840906 
e-pasts: info@swimming.lv 
www.swimming.lv 



Turnīrs “Ūdensbumba 2017” sastāv no divām tūrēm.  
2017. gada  
11. novembrī – 1. tūre 
9. decembrī – 2. tūre 
 
Sacensību dienas kārtība: 
08:45 – 09:00 – komandu ierašanās (foajē) 
09:00 – 09:30 – organizētāju uzruna, noteikumu skaidrošana (foajē) 
09:30 – 10:00 – komandu iesildīšanās 
10:00 – 13:00 – spēles, katrai komandai vismaz pa 2 spēlēm. Pārtraukums starp spēlēm 5 
min. 
13:15 – 13:45 – apbalvošana (foajē, tikai noslēdzošā tūrē) 
Katra komanda pati organizē sev transportēšanu uz sacensībām un, nepieciešamības 
gadījumā, arī ēdināšanu. Inčukalna sporta kompleksa telpās darbojas kafejnīca.  

3 Sacensību organizētāji 
Sacensības organizē biedrība Latvijas Ūdenspolo federācija un biedrības “Latvijas 
Peldēšanas federācija” ūdenspolo komiteja. 
 

 

Sacensību organizētāju pārstāvis, galvenais tiesnesis:  
Mihails Galuška, mihails.galuska@waterpolo.lv, 29137360 

  
Komandu koordinators, tiesnesis:  
Reinis Pavārs 
reinis.pavars@waterpolo.lv, 29707767 

Organizētāji nodrošina medicīnas darbinieka dežūru sacensību norises vietā un laikā. 

4 Dalībnieki, komandas 
Sacensībās var piedalīties peldēšanas klubu, sporta skolu, biedrību, skolu vai citu organizāciju 
veidotās komandas.  
Sacensībās nedrīkst piedalīties nevienas vecuma kategorijas Latvijas nacionālās ūdenspolo 
izlases spēlētāji.  
Katrai komandai jānodrošina savu spēlētāju dalība vecuma kategorijā 2004. dzimšanas gads 
un jaunāki. 
Katrai komandai jāpiesaka un jānodrošina savu spēlētāju dalība turnīra VISĀS kārtās, 
ievērojot spēlētāju vecuma kategoriju.   



Var pieteikt arī vairāku organizāciju apvienotās komandas.  
Komandai var būt jaukts meiteņu un zēnu sastāvs. 
 
Katram komandas spēlētājam ir jāprot peldēt bez palīglīdzekļiem. 
Sacensību laikā organizētāji nodrošinās spēlei nepieciešamo inventāru – vārtus, laukuma 
marķējumu, kā arī ūdenspolo cepures.  

5 Turnīra formāts, vērtēšana 
Turnīra formāts tiks precizēts pēc komandu pieteikumu saņemšanas.  
Katra spēle sastāv no diviem periodiem. Katrs periods ilgst pa 10 minūtēm bez laika 
apturēšanas. 5 minūšu pārtraukums starp periodiem. Pārtraukumā komandas mainās 
laukuma pusēm. 
Katrā komanda var pieteikt dalībai sacensībās līdz 15 cilvēkiem. Vienlaicīgi uz laukuma katrai 
komandai spēlē 5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs.  

6 Apbalvošana 
Turnīra noslēgumā komandas, kuras turnīra izcīnīja no 1. līdz 3. vietām, tiek apbalvotas ar 
medaļām. 
Kopvērtējumā 1. vietu ieguvusī komanda tiek apbalvota ar “Ūdenbumba 2017” kausu.  
 
Latvijas Ūdenspolo federācijas var paredzēt speciālās balvas spēlētājiem arī individuālajās 
nominācijās.  

7 Pieteikšanās turnīram 
Lai pieteiktos dalībai turnīram, komandai nē vēlāk kā līdz 2017. gada 15. oktobrim ir jāatsūta 
uz organizētāju e-pasta adresi info@waterpolo.lv pilnībā aizpildīta komandas pieteikuma 
veidlapa 1. kārtai. Ja kādā no sacensību kārtām komandas sastāvā tiek plānotas vai ieviestas 
izmaiņas, komandas pārstāvim pirms sacensību dienas ir jāatsūta organizētājiem atjaunināts 
komandas pieteikums.  
  



INFORMĀCIJA PAR KOMANDU 
vecuma kategorija 2004. dz.g. un jaunāki 

Nosaukums  
Pilsēta, novads  
Komandas pārstāvis  
Kontakttālrunis  
e-pasts  
Treneris  
Kapteinis  
Vārtsargi (nr.1 un/vai nr.13)  

SPĒLĒTĀJI 
 Cepures 

nr. 
Vārds, Uzvārds Dzimšanas 

gads 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
Datums:  Ar šo parakstu piesaku komandu dalībai 

Ūdensbumba 2017 sacensībās un 
uzņemos pilnu atbildību par spēlētāju 
veselības stāvokli un iespējamām 
traumām, ko spēlētājs var gūt sacensību 
laikā.  
 
Komandas pārstāvja paraksts: 
 
 
 

 
 
 
 



8 Komandas atbildība par dalību sacensībās 
Katra komanda, kas pieteica savu dalību sacensībās tiek iekļauta turnīra spēļu grafikā un 
tādējādi būtiski ietekmē arī pārējo dalībnieku dalību. Komandas neierašanās gadījumā uz 
spēli tiek būtiski ietekmēta citu dalībnieku motivācija un prieks no dalības turnīrā, tiek izjaukts 
spēļu grafiks, tiek nelietderīgi izmantots organizētāju apmaksāts baseina resurss un pārējo 
dalībnieku laiks. Līdz ar to organizētāji aicina dalībniekus ļoti atbildīgi pieiet pie dalības turnīrā. 
Piesakoties turnīram, komanda piekrīt savas neierašanās gadījumā uz kaut vienu no turnīra 
posmiem iemaksāt organizētāju kontā 150 EUR zaudējumu kompensācijai, kas saistīti ar 
neierašanos.  
 
Bankas norēķinu konta rekvizīti neierašanās naudas iemaksai: 
Latvijas Ūdenspolo federācija, biedrība 
Reģ.Nr.40008207668 
Adrese: Krastupes iela 10-49, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Latvija 
Bankas konts: LV74HABA0551042925647 
a/s Swedbank 
SWIFT: HABALV22 
Maksājuma mērķis: Komandas neierašanās nauda, Ūdensbumba 2017 

9 Dalības apstiprināšana 
Pēc komandas pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas organizētāji apstiprina komandas 
reģistrāciju sacensībām tās pārstāvim vai palūdz izlabot trūkumus pieteikumā līdz noteiktam 
datumam. 
Atkarībā no saņemto pieteikumu skaita organizētāji var slēgt reģistrāciju arī ātrāk, ja pieteikto 
komandu liels skaits neļaus nodrošināt pietiekošu spēļu daudzumu katrai komandai turnīra 
ietvaros paredzētā izspēles formātā.  

10 Sagatavošanās sacensībām 
Sagatavošanās procesu komandas organizē patstāvīgi. Turklāt sagatavošanas laikā galvenais 
tiesnesis pa tālruni vai pa e-pastu atbild uz komandas pārstāvja jautājumiem par spēles gaitu 
un spēles noteikumiem. Pēc nepieciešamības, lai komanda varētu labāk sagatavoties 
sacensībām, katra pirmo reizi Ūdensbumba turnīram reģistrētā komanda var saņemt no 
organizētājiem pa vienai ūdenspolo bumbai.  

11 Sacensību programma 
Precīza sacensību programma tiks izveidota pēc komandu reģistrācijas noslēguma un 
atkarīga no sacensībām pieteikto komandu skaita. Katrai komandai tiks nodrošinātas vismaz 2 
spēles katrā kārtā.  
 
Svarīgi! 
Pirms katras spēles abu komandu pārstāvji vai treneri saņem no galvenā tiesneša ūdenspolo 
cepurīšu komplektus, katrai komandai pa vienam. Komandas pārstāvis vai treneris patstāvīgi 
izdala cepures spēlētājiem atbilstoši iesniegtajam komandas pieteikumam. Katrs komplekts ir 
numurēts no 1 līdz 15, viens zils, otrs balts. Uzreiz pēc spēles katrai komandai pilns komplekts 
ir jānodod galvenajam tiesnesim, lai nākamās komandas varētu uzsākt spēli. 

12 Citas aktualitātes 
Inčukalna sporta kompleksa baseins ir aprīkotas ar skatītāju tribīnēm ~50 cilvēkiem. Līdz ar to 
skatītāji un pārējie komandu dalībnieki tiek aicināti klātienē skaļi atbalstīt savas komandas 
katrā sacensību kārtā.  
Apmeklētāju ērtībām sporta kompleksā darbojas kafejnīca.  
 
Iespējams sacensību laikā tiks veikta foto vai video materiālu uzņemšana, kas iemūžinās 
dalībniekus sacensību gaitā. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas 



mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar 
tajās redzamajiem cilvēkiem. 
 
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, spēles noteikumos, 
informējot par izmaiņās sacensībām reģistrētās komandas. Organizatori nav atbildīgi par to, 
ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu vai spēles noteikumiem. 



13 Spēles noteikumi 
“Ūdensbumba” spēles pamatā ir ūdenspolo spēle, tradīcijām bagāts un kopš 1900. gada 
olimpiskais sporta veids – komandas spēle ūdenī ar bumbu. Ar nolūku padarīt spēli 
pieejamāku un interesantāku sportistiem, kuri ikdienā nenodarbojas ar ūdenspolo, tika 
izveidoti šie vienkāršotā ūdenspolo noteikumi. 
 
“Ūdensbumba” ir komandas spēle, kas norisinās ūdenī ar bumbu un kuras laikā viena 
komanda, ievērojot spēles noteikumus, cenšas pēc iespējas vairāk reizes iemest bumbu 
pretinieka vārtos. 

13.1 Mērķis	
Spēles mērķis katrai komandai ir gūt uzvaru pār otru komandu. Spēlē uzvar tā komanda, kura 
spēles laikā vairāk reižu ieraidījusi bumbu pretinieka vārtos.  

13.2 Laukums	
Spēle notiek taisnstūra formas laukumā, ūdenī. 
Laukuma izmēri - attālums starp vārtu līnijām ir no 15 līdz 20 metriem, attālums starp sānu 
līnijām ir no 10 līdz 15 metriem.  
Katrā laukuma pusē ar dzelteniem konusiem tiek atzīmēta četru metru līnija, mērot no vārtu 
līnijas.  
Laukuma viduslīnija tiek atzīmēta ar baltiem konusiem, atspoguļojot vienādu attālumu no 
abām vārtu līnijām. 
Ūdens dziļums laukumā ne mazāks par 1.4 metriem.  

13.3 Vārti	
Laukuma divās pretējās pusēs tiek izvietoti taisnstūra formas vārti. Vārtu pārliktnis atrodas 80-
90 centimetru virs ūdens līmeņa. Attālums starp vārtu stabiem no 2.5 līdz 3 metriem. Katras 
komandas vārti ir vienādos izmēros. 

13.4 Bumba	
Spēle notiek ar ūdenspolo bumbām ne smagākām par 450 gramiem. Bumbas izmērs no 2 līdz 
5. 

13.5 Cepures	
Spēles laikā komandas izmanto kontrastējošo krāsu ūdenspolo cepures, parasti vienai 
komandai baltas, otrai zilas. Vārtsargi izmato sarkanās krāsas cepures.  
Vienas komandas visas izmantotas cepures ir numurētas. Numuri tiek piešķirti diapazonā no 1 
līdz 15. Numuri neatkārtojas. Vārtsargu cepuru numuri ir 1 un/vai 13. Numuram ir jābūt skaidri 
salasāmam no laukuma malas. 
Spēlētāju drošībai katrai cepurei ir jābūt ar ausu sargiem, uzvilktai un nostiprinātai spēlētāja 
galvā visas spēles laikā, pat tad, ja spēlētājs neatrodas laukumā. 
 
Tiesnesis var nepielaist spēlei spēlētājus, kuri nepilda šos noteikumus. 

13.6 Komandas	
Lielākais spēlētāju skaits katrā komandā ir 15, no viņiem viens vai divi vārtsargi, pārējie – 
laukuma spēlētāji. Komandai jāsāk spēle ar ne vairāk kā pieciem laukuma spēlētājiem un 
vienu vārtsargu laukumā. Pārējos spēlētājus komanda var izmantot kā maiņas spēlētājus. 
 
Katram spēlētājam visā spēles laikā galvā jābūt komandas pieteikumā norādītā numura 
cepurei. 
 
Komandas treneris un visi spēlētāji, kas tajā laikā nepiedalās spēlē uz laukuma, atrodas uz 
rezervistu soliņa un neatstāj to visu spēles laiku, izņemot pārtraukumu starp periodiem. 



Komandas treneris drīkst pārvietoties gar to laukuma malu, kurā atrodas rezervistu soliņš, tikai 
pretī savas komandas četru metru zonai un tikai tajā laikā, kad viņa komanda kontrolē bumbu. 
 
Spēles puslaika pārtraukumā komandas mainās laukuma pusēm, vārtiem un rezervistu 
soliem. 
 
Katrai komandai ir viens kapteinis, kurš atbild par savas komandas disciplīnu un sportisko 
uzvedību. 
 
Lai nepieļautu traumas, spēles laikā: 

• spēlētāji nedrīkst vilkt rotājumus, pulksteņus, ķēdes, gredzenus un citus priekšmetus, 
izņemot peldēšanas tērpu un ūdenspolo cepures; 

• spēlētāju roku un kāju nagiem jābūt īsi un kārtīgi nogrieztiem; 
 
Tiesnesis var veikt vizuālu pārbaudi un nepielaist spēlei spēlētājus, kuri nepilda šos 
noteikumus. 

13.1 Maiņas	
Spēlētāju maiņa var notikt šādos gadījumos: 

• pārtraukumā starp periodiem; 
• spēles laikā, vienam, t.i. aizvietojamam spēlētājam vispirms ir jāatstāj laukums, 

šķērsojot savu vārtu līniju jebkurā vietā. Tikai pēc tam otrs spēlētājs, t.i. aizvietotājs 
var ienākt laukumā arī šķērsojot savu vārtu līniju tajā pašā vietā.  

 
Par spēlētāju maiņas noteikumu neievērošanu tiesnesis nozīmē četru metru soda metienu.  

13.2 Tiesneši	
Spēli tiesā viens vai divi laukuma tiesneši, kā arī viens spēles sekretārs un, iespējams, arī 
viens laika kontrolieris.  
 
Laukuma tiesnesis ir atbildīgs par spēles gaitu. Visiem spēlētājiem, treneriem, citiem komandu 
dalībniekiem, kā arī skatītājiem ir jāpilda tiesneša norādījumi spēles laikā. Laukuma tiesnesis 
tiesā spēli godīgi, savos spriedumos vadās pēc personīgi vai spēles sekretāra faktiski 
novērotiem apstākļiem, neizdarot pieņēmumus, veicinot godīgu, uzbrūkošu spēli, un izrādot 
vienlīdzīgu attieksmi pret abām komandām. Viņa lēmumi ir galīgi. Savu lēmumu tiesnesis 
parāda ar žestiem, kā arī var papildus paskaidrot spēlētājam vai trenerim. 
  
Sekretārs nodrošina spēles gaitas protokolēšanu, palīdz tiesnesim, sniedz savu skaidrojumu 
par spēles novērotiem apstākļiem, laika kontrolieris nodrošina spēles laika kontroli. Sekretārs 
var pildīt arī laika kontroliera pienākumus. 

13.3 Spēles	ilgums	un	rezultāts	
Spēles laiks sastāv no diviem periodiem pa 10 minūtēm katrs. Perioda gaitā laiks netiek 
apturēts. Pārtraukums starp periodiem ir 2 minūtes.  
Spēlē uzvar tā komanda, kura spēles laikā vairāk reižu ieraidījusi bumbu pretinieka vārtos.  

13.4 Spēles	sākums	
Visi komandas spēlētāji uzsāk spēli un arī katru nākamo periodu no savu vārtu līnijas. Spēle 
sākas, atskanot tiesneša svilpei. Tajā pašā brīdī bumba tiek ievietota vai iemesta uz laukuma 
vidus līnijas. Ja bumba tika novietota, dodot acīmredzamu priekšroku vienai no komandām, 
tiesnesis var piešķirt strīda bumbas metienu.  

13.5 Vārtu	gūšana	
Vārtu gūšana tiek ieskaitīta tikai tad, kad bumba pilnīgi šķērso vārtu līniju vārtu rāmja 
iekšpusē. 



Vārtus var gūt jebkuras komandas jebkurš spēlētājs, raidot bumbu ar jebkuru ķermeņa daļu 
vai ienesot, iedriblējot to vārtos. 
 
Izspēlējot brīvo metienu pretinieka vārtu tuvumā (4 metru zonā) vai stūra metienu, bumbai 
jāpieskaras vismaz diviem jebkuras komandas spēlētājiem, neskaitot pretinieka vārtsargu, 
pirms tā tiek ieraidīta vārtos. Ja, izspēlējot brīvo metienu pretinieka vārtu tuvumā (4 metru 
zonā) vai stūra metienu, bumba tiek ieraidīta uzreiz pretinieka vārtos, nepieskaroties 
nevienam citam spēlētājam, neskaitot pretinieka vārtsargu, tad vārtu guvums netiek ieskaitīts. 
 
Vārtu guvums tiek ieskaitīts arī tad, ja atskanot perioda fināla svilpei vai sirēnai, bumba 
atradās lidojumā un tā rezultātā tika ieraidīta vārtos.  

13.6 Izspēle	pēc	vārtu	gūšanas	
Pēc vārtu gūšanas katra komanda atgriežas savā laukuma pusē un no tās atsāk spēli. 
Atsākot spēli pēc vārtu gūšanas, bumbas kontroli iegūst komanda, kuras vārtos nupat tikai 
ieskaitīts vārtu guvums.  

13.7 Metiens	no	vārtiem	
Aizsardzībā esošai komandai tiek piešķirts metiens no vārtiem šādos gadījumos: 

• bumba pilnībā šķērsojusi aizsargājošās komandas vārtu līniju no jebkura spēlētāja, 
izņemot tās vārtsargu 

• bumba pilnībā šķērsojusi vārtu līniju vārtu iekšpusē, bet vārtu guvums nav ieskaitīts 
dēļ nepareizi izpildīta pretinieka komandas metiena (brīvais, stūra, no vārtiem).  

Metienu no vārtiem izpilda jebkurš spēlētājs, kurš atrodas vistuvāk bumbai, no jebkuras vietas 
savas komandas četru metru zonā. 

13.8 Stūra	metiens	
Uzbrukumā esošai komandai tiek piešķirts stūra metiens gadījumā, ja bumba pilnībā 
šķērsojusi aizsargājošās komandas vārtu līniju ārpus vārtiem no aizsargājošās komandas 
vārtsarga vai kāds no aizsargājošās komandas spēlētājiem apzināti izmetis bumbu aiz savu 
vārtu līnijas.  
 
Stūra metienu izpilda jebkurš uzbrūkošās komandas spēlētājs, kurš atrodas vistuvāk bumbai, 
no divu metru līnijas, no laukuma malas tajā laukuma pusē, kurā bumba šķērsojusi vārtu līniju.  
 
Vārtu gūšana pa tiešo no stūra metiena netiek ieskaitīta. Lai vārtu gūšana pēc stūra metiena 
tiktu ieskaitīta, bumbai pirms vārtu gūšanas ir obligāti jāpieskaras vismaz vienam citam 
spēlētājam, izņemot aizsargājošās komandas vārtsargu. 

13.9 Strīda	bumba	
Komandas izspēlē strīda bumbu šādos gadījumos, ja: 

• Perioda sākumā bumba tika novietota acīmredzami par labu vienai no komandām 
• Abu komandu spēlētāji ir pārkāpuši noteikumus vienlaicīgi vai tiesnesis nevar noteikt, 

kuras komandas spēlētājs pirmais izdarīja pārkāpumu 
• Kad bumba skar kādu ārpus laukuma esošu konstrukciju, piemēram, griestus 

 
Strīda bumbu izspēlē no tās vietas, kura ir vistuvāk notikuma vietai.  
Tiesnesis iemet bumbu laukumā tā, lai abu komandu spēlētājiem būtu līdzīgas iespējas iegūt 
kontroli pār bumbu. Tiesnesis var atkārtot izspēli, ja vienai no komandām tika dota 
acīmredzama priekšrocība pie strīda bumbas izspēles.  

13.10 Brīvais	metiens	
Brīvo metienu izpilda no vietas, kurā notika pārkāpums, bet ne tuvāk pretinieka vārtiem par to 
vietu, kurā pārkāpuma brīdī atradās bumba. Tātad, brīvā metiena izpildei bumba netiek 
pārvietota tuvāk pretinieka vārtiem.  



 
Brīvo metienu izpilda izspēles vietai tuvākais uzbrūkošās komandas spēlētājs. Metiens 
jāizpilda uzreiz, tā, lai pārējiem spēlētājiem tas būtu redzams, piespēlējot bumbu vai metot to 
pa vārtiem. Brīvo metienu spēlētājs var izspēlēt arī pats ar sevi tā, lai to redz pārējie spēlētāji. 
 
No brīvā metiena pa tiešo vārtos ieraidītu bumbu, t.i. nepieskaroties spēlētājiem, izņemot 
aizsargājošās komandas vārtsargu, ieskaita kā vārtu guvumu tikai tad, ja brīvais metiens tika 
izpildīts uzreiz, vienā kustībā un no aizsargājošās komandas 4 metru zonas ārpuses. 
 
Uzbrūkošā komanda ir atbildīga par bumbas nogādāšanu uz brīvā metiena izspēles vietu.  

13.11 Vienkāršs	pārkāpums	
Par vienkāršu pārkāpumu komanda tiek sodīta ar brīvā metiena piešķiršanu pretinieka 
komandai šādos gadījumos: 

• Par spēlētāja atsperšanos, atbalstīšanos vai savādāku ķermeņa mijiedarbību ar 
laukuma konstrukcijām spēles epizodē, izņemot vārtsargu, kurš pieskaras vai 
atsperas no baseina dibena savu vārtu 4 metru zonā. Piemēram, laukuma spēlētāja 
atsperšanās no baseina dibena, malas, vārtu kustināšana,  

• Par visas bumbas turēšanu zem ūdens līmeņa vai spēles epizodē par tās pilnīgu 
nolaišanu zem ūdens līmeņa, ja tas varēja ietekmēt vai ietekmēja vārtu gūšanu. 
Pārkāpumu ir izdarījis tas spēlētājs, kuram bija kontakts ar bumbu, pat ja bumbas 
nolaišanu zem ūdens līmeņa ir veicinājis pretinieka komandas spēlētājs, piemēram, 
iespiežot uzbrucēja roku ar bumbu zem ūdens.  

• Par sitienu pa bumbu ar dūri, izņemot vārtsargu 4 metru zonā. 
• Par pieskārienu bumbai divām rokām vienlaicīgi, izņemot vārtsargu 4 metru zonā. 
• Par grūdienu vai atsperšanos no spēlētāja, kurš nekontrolē bumbu.  
• Par spēles vilcināšanu, kad ilgstoši (5 sekundes vai vairāk) netiek izspēlēts brīvais 

metiens, stūra metiens vai metiens no vārtiem vai bumba netiek nogādāta uz izspēles 
vietu.  

• Par pasīvu spēli, kad bumba ilgstoši (20 sekundes vai vairāk) netiek pārvietota 
aizsargājošās komandas vārtu virzienā. 

• Par nepareizu soda metiena izpildi.  
• Par pēdējo pieskārienu bumbai pirms tā ir izlidojusi ārpus laukuma, izņemot pretinieka 

metiena bloķēšanu aizsargājošās komandas vārtu virzienā. 
• Par pretinieka pārkāpuma simulāciju. 

 

13.12 Noraidījums	
Komanda tiek sodīta ar spēlētāja noraidījumu un brīvā metiena piešķiršanu pretinieka 
komandai šādos gadījumos: 

• Par traucēšanu pretiniekam izpildīt brīvo metienu, metienu no vārtiem vai stūra 
metienu, t.i. par bumbas apzinātu izmešanu vai turēšanu, traucējot spēles normālai 
gaitai vai par mēģinājumu aiztikt bumbu pirms tā ir atstājusi metiena izpildītāja roku.  

• Par tīšu šļakstīšanos pretinieka komandas spēlētāja sejā. 
• Par traucēšanu brīvi kustēties tam pretinieka komandas spēlētājam, kuram tajā brīdī 

nav kontakts ar bumbu, tajā skaitā par peldēšanu virsū viņa kājām, pleciem, mugurai. 
Driblēšana, tas ir peldēšana ar bumbu, neturot to rokā, netiek uzskatīta par kontaktu 
ar bumbu. 

• Par tā pretinieka komandas spēlētāja raustīšanu, turēšanu, slīcināšanu, kuram tajā 
brīdī nav kontakts ar bumbu. 

• Par jebkura pretinieka turēšanu ar divām rokām jebkura laukuma daļā. 
• Par jebkuru pārkāpumu pret uzbrūkošās komandas komandas spēlētāju, uzsākoties 

pretuzbrukumam, ja tas ietekmē pretuzbrukuma gaitu.  
• Par sitienu pretiniekam vai par spērienu pretiniekam ar kāju vai par jebkuru 

neatbilstošu kustību, kas izdarīta ar šādu nolūku. 
• Par lamāšanos, lamu vārdu lietošanu. 



• Par tiesneša norādījuma vārtsargam neizpildi pirms soda metiena ieņemt pozīciju uz 
vārtu līnijas. Šajā gadījumā vārtsargs nedrīkst atgriezties spēlē līdz soda metiena 
izpildei. Uz soda metiena izpildes laiku viņa vietu var ieņemt cits laukumā esošs 
spēlētājs. 

 
Noraidītais spēlētājs nedrīkst piedalīties spēlē. Noraidītais drīkst atgriezties spēlē pēc kāda no 
šiem notikumiem: 

• noraidītais spēlētās ir aizpeldējis līdz kādam no laukuma stūriem un pieskāries tam.  
• tiek gūti vārti 
• ir noslēdzies spēles periods 

Ja noraidītais spēlētājs turpina piedalīties spēlē viņa komanda tiek sodīta ar soda metiena 
piešķiršanu pretinieka komandai. 
 
Komanda tiek sodīta ar spēlētāja noraidījumu līdz spēles beigām ar spēlētāja aizvietošanas 
tiesībām un ar soda metiena piešķiršanu pretinieka komandai šādos gadījumos: 

• Par spēlētāja atkārtotu lamāšanos, nesportisku uzvedību, agresīvu un necienīgu 
attieksmi pret tiesnesi, organizētājiem vai citu nesportisku uzvedību, kas bojā spēles 
reputāciju.  

• Par brutālu un apkārtējiem, tajā skaitā pretiniekiem, komandas biedriem, tiesnešiem, 
organizētājiem, skatītājiem, bīstamu uzvedību spēles laikā vai pārtraukumā.  

• Par traucēšanu pretiniekam izpildīt soda metienu. 
 
Līdz spēles beigām noraidītais spēlētājs nedrīkst piedalīties spēlē, viņam jāatstāj laukums  un 
arī sacensību vieta. Spēle tiek atsākta tikai tad, kad līdz spēles beigām noraidītais spēlētājs 
atstāj sacensību vietu. Ja tas nenotiek 3 minūšu laikā, līdz spēles beigām noraidītā spēlētāja 
komandai var tikt ieskaitīts zaudējums ar rezultātu 0:10.  

13.13 Soda	metiens	
Komanda tiek sodīta ar soda metiena piešķiršanu pretinieka komandai šādos gadījumos: 

• Par aizsardzībā esošās komandas spēlētāja tādu pārkāpumu četru metru zonā pie 
saviem vārtiem, kurš acīmredzami novērsa vārtu gūšanu. 

• Par noraidītā spēlētāja tīšu spēles traucēšanu. 
• Par trenera, komandas pārstāvja vai rezerves spēlētāja tīšām darbībām, kas traucē 

spēles gaitu, tiesneša darbu vai vārtu gūšanu. 
• Par spēlētāju maiņas noteikumu pārkāpumu. 

 
Soda metienu izpilda jebkurš tās komandas spēlētājs, kurai tas tika piešķirts, no četru metru 
līnijas pie pretinieka vārtiem.  
 
Soda metiena izpildes laikā visiem laukuma spēlētājiem jāatstāj četru metru zona un jāatrodas 
ne tuvāk par diviem metriem līdz spēlētājam, kurš izpilda soda metienu. Priekšroka vietu 
ieņemšanai pa labi un pa kreisi no viņa tiek dota aizsargājošās komandas spēlētājiem.  
 
Vārtsargam jāatrodas uz vārtu līnijas, t.i. neviena virs ūdens esošā vārtsarga ķermeņa daļa 
neatrodas pirms vārtu līnijas. 
 
Kad tiesnesis ir apmierināts ar spēlētāju izvietošanos soda metiena izpildei, viņš padod 
skaņas signālu, svilpi un vienlaicīgi ar to nolaiž roku no vertikālas uz horizontālo pozīciju. 
 
Soda metiens spēlētājam jāizpilda uzreiz, vienā kustībā raidot bumbu vārtu virzienā, bez 
māņkustībām un bez ķermeņa pārvietošanas. Jā spēlētājs neievēro šos noteikumus, vārtu 
guvums netiek ieskaitīts un pretinieka komandai tiek piešķirts brīvais metiens. 
 
Jā soda metiena izpildes rezultātā bumba no vārtsarga vai no vārtiem atlec laukumā un spēles 
laiks vēl nav beidzies, tad spēle uzreiz tiek turpināta, t.i. jebkurš spēlētājs uzreiz drīkst ieraidīt 
bumbu vārtos. 
 



Soda metiena izpildi neietekmē perioda laika beigas, t.i. soda metiens ir jāizpilda pat tad, ja 
perioda beigas iestājas vienlaicīgi vai pēc tam, kad notika pārkāpums, bet pirms tika izpildīts 
par šo pārkāpumu piešķirtais soda metiens. Šajā gadījumā periods beidzas uzreiz pēc soda 
metiena izpildes.  

13.14 Citi	noteikumi	
Gadījumos, ja vienkāršotie noteikumi nepietiekoši precīzi apraksta situāciju, tiesnesis var 
piemērot pilnus noteikumus, kas ir publicēti Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) 
mājas lapā: https://www.fina.org/sites/default/files/finawprules_20152017.pdf 

 
 


