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FIBA Europe  basketbola arēnas noteikumi 
 

(spēkā kopš 2018. gada 1.aprīļa) 
 

 

1.  Vispārējie noteikumi 

1.1  Šo noteikumu izpratnē par Personu tiek uzskatīta jebkura Persona, kas apmeklē vai plāno apmeklēt 

jebkuru no FIBA Europe organizētiem pasākumiem (“Pasākums”), neatkarīgi no tā vai šai personai 

ir iegādāta biļete (“Biļete”) vai izsniegta akreditācija (“Akreditācija”).  

1.2  Basketbola arēnas noteikumi stājas spēkā līdz ar Personas ierašanos telpās, tai skaitā arī jebkuru 

citu pasākuma vietu, kur norisinās FIBA Europe sacensības un ar to saistītas aktivitātes (“Arēna”). 

Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad Persona pamet Arēnu. 

1.3  Ar basketbola Arēnas noteikumu var iepazīties biļešu pārdošanas vietās, pie Arēnas ieejas, kā arī 

to ir iespējams apskatīt un lejupielādēt FIBA Europe oficiālajā mājas lapā vai Pasākuma mājas lapā.  

1.4  Ja persona pārkāpj šos noteikumus, policijas darbinieki, apsargi un/vai citas uz šo laiku Pasākuma 

organizatoru pilnvarotas personas ir tiesīgas piemērot sankcijas. Šīs sankcijas iekļauj brīdinājumu 

vai izraidīšanu no Arēnas. Ja persona tiek izraidīta no Arēnas, viņš/viņa zaudē jebkādas tiesības 

atgriezties Arēnā šajā dienā un pieprasīt kompensāciju par izmaksām, kas radušās saistībā ar 

pasākumu, tostarp biļešu izmaksām.  

1.5  Ja personai nav ļauts ienākt Arēnā vai tā tikusi izraidīta no Arēnas, jo nav ievērojusi šos noteikumus, 

tai automātiski tiek liegta iespēja apmeklēt turpmākos pasākumus un nav tiesības pretendēt uz 

jebkādu atmaksu par zaudējumiem, kas radušies šajā sakarā, tai skaitā, izmaksas par biļešu iegādi.  

1.6  Personas, kurām Pasākuma organizatoru pilnvarotās personas aizliegušas apmeklēt sporta 

pasākumus, var tikt liegta iespēja iegādāties biļetes vai saņemt akreditāciju, lai ienāktu Arēnā. 

1.7  Ja Biļeti vai Akreditāciju izmanto nepilngadīga persona, tad automātiski tiek uzskatīts, ka šos 

noteikumus akceptē viņa vecāki vai aizbildņi.  

 

2.  Pamatnoteikumi un nosacījumi 

2.1  Visām Personām, kas apmeklē FIBA Europe sacensības: 

a. Jāievēro šie noteikumi, kā arī: FIBA Europe statūti un reglamenti, kā arī citi noteikumi vai 

lēmumi, kas ir FIBA Europe izdoti, ka arī jebkuri Latvijas likumdošanas saistošie noteikumi;  

b. Jāievēro policijas darbinieku, apsargu un/vai citu uz šo laiku Pasākuma organizatoru 

pilnvaroto personu noteikumi un norādījumi;  

c. Jābūt derīgai ieejas kartei (biļetei) un oficiālam dokumentam ar fotogrāfiju, kas apliecina 

personas identitāti; 

d. Jāpakļaujas kontrolei, personas fiziskai pārbaudei un tādu objektu konfiskācijai, kas nav 

atļauti saskaņā ar tiesību aktiem vai Arēnas noteikumiem.  
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2.2  Personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē aizliegts ienākt Arēnā. 

2.3.  Pēc ienākšanas Arēnā, Personām ir aizliegts: 

a. mest priekšmetus vai vielas, vai arī šos priekšmetus aizdedzināt; 

b. uzvesties agresīvi, apdraudot drošību, sabiedrības veselību un/vai sabiedrisko kārtību, traucēt 

spēles gaitu, apdraudēt FIBA Europe vai Pasākuma organizatoru reputāciju (“Pasākuma 

organizatori”); 

c. izdot paziņojumus, vēstījumus vai veikt cita veida darbības, kas apliecina kādu nacionālu, 

politisku, reliģisku, etnisku vai rasistisku attieksmi vai piederību (“Aizliegtie uzraksti”); 

d. ar savām darbībām veicināt vardarbību, rasismu, reliģiskus strīdus un ksenofobiju; 

e. iesaistīties jebkāda veida derībās, kas saistītas ar Pasākumu; 

f. apdraudēt savu vai citu dzīvību un veselību, veikt kaitējumu izraisošas un aizvainojošas 

darbības; 

g. kāpt uz sēdvietām vai cita veida inventāra Arēnā; 

h. spēļu laikā atrasties zonās, kas nav norādītas uz Biļetes vai Akreditācijas, ieskaitot ejas vai 

zonas gar basketbola laukumu; 

i. smēķēt, izņemot īpaši paredzētās zonās, ja tādas ir paredzētas; 

j. ierakstīt vai pārraidīt jebkāda veida skaņu, kustīgu vai nekustīgu attēlu vai aprakstu, spēles 

rezultātu, vai statistiku, izņemot privātai lietošanai, ja vien nav saņemta oficiāla atļauja no FIBA 

Europe vai atbilstoša Akreditācija; 

k. stingri aizliegts izplatīt vai būt iesaistītam jebkāda veida pilnīgi vai daļējai skaņas, kustīgu vai 

nekustīgu attēlu, aprakstu, spēles rezultātu vai statistikas publiskai lietošanai, neatkarīgi no 

pārraides formas — internets, radio, televīzija, mobilais tālrunis, datu nesējs vai kāds cits 

mūsdienu vai nākotnes plašsaziņas līdzeklis (jau izgudrots vai tiks izgudrots/izstrādāts 

nākotnē); 

l. Personām aizliegts iesaistīties jebkāda veida darbībās, kas Arēnā varētu radīt neatļautas 

komerciālās aktivitātes, tostarp, radot neatļautu saistību ar FIBA Europe un tās komerciālajiem 

partneriem; 

m. Personām stingri aizliegts izmantot, valkāt vai turēt īpašumā reklāmas vai komerciālus 

priekšmetus un materiālus, vai piedāvāt nopirkt, pārdot vai turēt īpašumā ar mērķi pārdot 

dzērienus, ēdienu, suvenīrus, apģērbu vai citus reklāmas un/vai komerciālus priekšmetus 

Arēnas telpās. Visus šāda veida priekšmetus atņems vai konfiscēs Pasākuma organizatoru 

pilnvarotās personas; 

n. Personām stingri aizliegts piedāvāt jebkāda veida komerciālus pakalpojumus vai veikt 

jebkādus komerciālus pasākumus Arēnas telpās. 

2.4 Ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, Persona, apmeklējot Arēnu, piekrīt:  

a. ka viņa/viņas balss, attēls, fotogrāfija un ārējais izskats tiešraidē vai video ierakstā, pārraidīti 

plašsaziņas līdzekļos, internetā, vai citā pārraides veidā vai ierakstā, fotogrāfijās vai cita veida 
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mūsdienu un/vai nākotnes plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijās (jau izgudrotās vai 

izgudrotās/izstrādātās nākotnē), nonāk beztermiņa valdījumā, bez atlīdzības vai jebkādas 

kompensācijas, un FIBA Europe, Pasākuma organizatori vai FIBA Europe pilnvarotas trešās 

personas šāda veida balsi, attēlu, fotogrāfiju vai ārējo izskatu neatsaucami var izmantot 

plašsaziņas līdzekļos. Katra persona atsakās no visām tiesībām un prasībām, kas vērstas pret 

šādu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. FIBA Europe (un FIBA Europe 

pilnvarotās trešās personas izmantot šos datus) ir pakļautas un ievēro visus piemērojamos 

tiesību aktus attiecībā uz šo datu, kas minētas punktā 2.4., izmantošanu. 
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3.  Aizliegtās un ierobežotās vielas 

3.1  FIBA Europe Pasākuma norises Arēnā ir aizliegts ienests šādus priekšmetus: 

a. Bīstamie priekšmeti: 

i. masti no cieta materiāla un/vai garāki par 1 metru (piemēram, karogu masti); 

ii. stikla pudeles (izņemot medikamentus stikla pudelēs līdz 100 ml);  

iii. visu veidu naži un asmeņi, ieskaitot kabatas nažus un nažus, kas ir kultūras ģērbšanās stila 

sastāvdaļa; 

iv. uzbrukuma ieroči vai priekšmeti, piemēram, durkļi, atspernaži, izvelkamie steki, asināti 

skrāpji, pārveidotas jostu sprādzes, no asmeņiem veidoti priekšmeti; 

v. priekšmeti, kas līdzinās aizliegtiem priekšmetiem, piemēram, ieroču kopijas un viltus 

spridzekļi; 

vi. jebkāda veida uzliesmojošas/sprādzienbīstamas vielas, šķidrums vai gāze, vai citas 

uzliesmojošas vielas, tostarp pirotehnika; 

vii. personīgās aizsardzības līdzekļi, piemēram, CS gāzes un piparu gāzes baloniņi; 

viii. sprāgstvielas, signālraķetes, dūmu granātas; 

ix. bumbas, raketes, lidojošie šķīvīši un citi līdzīgi metamie priekšmeti; 

x. lieli lietussargi uz gara kāta; 

xi. bīstami un toksiski materiāli; 

xii. jebkuri priekšmeti un vielas, kas var apdraudēt drošību un var tikt uzskatīti par bīstamiem; 

b. Šķidrumus 

i. dzērieni, ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus, ūdeni. Aizsargājot Pasākuma 

komerciālās tiesības uz konkrētu produktu tiesībām, kā arī drošības apsvērumu dēļ, var tikt 

lūgts noņemt korķi no dzēriena pudeles vai to pārliet plastmasas glāzēs; 

ii. šķidrumi, aerosoli un gēli tilpumos virs 100 ml; 

c. Foto un video aparatūru 

Jebkādu video vai foto aprīkojumu, tai skaitā reflektējošu kameru, statīvus. 

d. Citus priekšmetus 

i. vairāk par vienu rokas/plecu somu līdz 25 litru tilpumam (tai jāietilpst zem jūsu sēdekļa); 

ii. lāzera rādāmkociņi, stroboskopa lampas; 

iii. skaņu piederumi, piemēram, medību ragi, gaisa taures, taures, megafoni un svilpes; 

iv. liela izmēra cepures; 

v. jebkuri priekšmeti vai apģērbs ar politiska, reliģiska, rasistiska, ļaunprātīga, agresīva, 

izaicinoša rakstura izteikumiem vai atklāti komerciālu raksturu ar nodomu izmantot 

publicitāti un reklamēties, neesot pasākuma sponsoram; 
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vi. teltis, plakāti, aerosola krāsas vai jebkurš cits priekšmets, ar kuru varētu 

demonstrēt/protestēt vai bojāt mantu; 

vii. pārnēsājamās rācijas, mobilo telefonu signāla bloķētāji, radio skeneri;  

viii. personīgie bezvadu interneta piekļuves punkti un rūteri (norises vietās ir atļauts lietot 

Android tālruņus, iPhone tālruņus un planšetdatorus, bet tos nedrīkst izmantot kā bezvadu 

piekļuves punktus vairāku ierīču savienošanai); 

ix. velosipēdi, saliekamie velosipēdi, skrituļslidas, skrituļdēļi; 

x. mājdzīvnieki vai dzīvnieki (izņemot dienesta dzīvniekus); 

xi. kontrolētās narkotikas, ieskaitot vielas, kas atgādina kontrolētās narkotikas; 

xii. jebkuru citu priekšmetu, kas varētu traucēt Pasākumam vai citiem apmeklētājiem skatīties 

spēli vai apdraudēt to drošību, kā arī jebkāda izmēra papīra ruļļus (tualetes papīru, kases 

aparātu lentas konfeti utt.). 

3.2  Personām, kuras vēlēsies ienest jebkuru no šiem priekšmetiem Arēnā, var tikt liegta ieeja Arēnā un 

par attiecīgu priekšmetu ienešanu var tikt ziņots attiecīgajām varas iestādēm (piemēram, policijai). 

3.3  Bez rakstiskas FIBA Europe atļaujas aizliegts izmantot jebkāda veida foto un video aprīkojumu 

komerciāliem mērķiem. 

3.4  Noteiktos priekšmetus, kas minēti 3.1. punktā, var ienest norises vietās izņēmuma gadījumos, 

vienojoties ar attiecīgās norises vietas vadošo drošības pārstāvi: 

a. Karogus un banerus. 

i. Personai, kura ienes krogus un banerus jāizpilda šādas prasības:  

o uz tiem nav attēlotas politiskas vai aizskarošas idejas;  

o karogi un baneri nav lielāki par 2 m2; 

o materiāls nav viegli uzliesmojošs. 

Lai tiktu atļauts ienest karogus un banerus: 

o to izmantošanas noteikumi jāsaskaņo ar drošība personālu; 

o jānes pilna atbildība par to izmantošanu; 

o jāapliecina sava identitāte ar derīgu pasi vai ID; 

o (ja nepieciešams) jāparaksta īpaša juridiska veidlapa. 

ii. Karogus, kuri nav Pasākuma dalībvalstu karogi, var aizliegt ienest Arēnā. Lēmumu šajā 

jautājumā pieņem Pasākuma organizatoru pilnvarotās personas. 

b. Bungas 

Bungu gadījumā īpašniekam jāapliecina, ka: 

o bungas nav slēgtas (vienam to galam ir jābūt atvērtam); 

o neviena no daļām nav viegli uzliesmojoša; 
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o uz tām nav attēlotas politiskas vai aizskarošas idejas. 

Ja tiek atļauts ienest bungas Arēnā, tā īpašniekam jāuzņemas:  

o pilna atbildība par to izmantošanu; 

o jāapliecina sava identitāte ar derīgu pasi vai ID; 

o (ja nepieciešams) jāparaksta īpaša juridiska veidlapa. 
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c. Ēdiens 

Pasākuma organizatori patur tiesības aizliegt ienest ēdienu Arēnā. 

Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par Arēnā tirgotajiem ēdieniem, dzērieniem un 

servisu. Tirgotājs nes pilnu atbildību par ēdienu, dzērienu kvalitāti un servisu, ko tas nodrošina 

pasākuma laikā. 

3.5  Ja Arēnā ir pieejama mantu glabātuve, tajā iespējams uz laiku atstāt priekšmetus, kurus nav atļauts 

ienest Arēnā, ja vien Pasākuma organizatoru pilnvarotās personas to ir atļāvušas un tie nav 

priekšmeti, kas var apdraudēt pasākuma drošību vai norisi. 

 

4.  Atbildība 

4.1  Ārkārtas gadījumos pasākuma visiem jāsaglabā miers un jāievēro policijas darbinieku un citu 

sertificētu drošības darbinieku, apsargu un/vai citu uz šo laiku pilnvarotu apsardzes pārstāvju 

sniegtie norādījumi. Pretējā gadījumā FIBA Europe un Pasākuma organizatori neuzņemas nekādu 

atbildību par nelaimes gadījumiem saistībā ar apmeklētāju dzīvību, veselību vai īpašumu.  

4.2  Gadījumā, ja pasākuma apmeklētājs pārkāpj ugunsdzēsības drošības noteikumus un tā rezultātā 

ieslēdzas ugunsdzēsības trauksme (ieskaitot gadījumus, kurus izraisa smēķēšana Arēnā), FIBA 

Europe un Pasākuma organizatori neuzņemas nekādu atbildību par pasākuma izjukšanu ārkārtas 

evakuācijas dēļ un visa atbildība par izraisītām sekām jāuzņemas personai, kura izdarījusi 

pārkāpumu. 

4.3  FIBA Europe  un Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu pasākuma 

apmeklētājiem, to dzīvībai, veselībai un īpašumam, ja kaitējums izraisīts, pārkāpjot šos noteikumus. 

4.4. FIBA Europe un Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par drošības darbinieku vai policijas 

rīcību. Ja Personām ir sūdzības par drošības darbinieku vai policijas rīcību, viņiem jāvēršas pie šo 

darbinieku pārstāvniecībām. 

 

5.  Akreditācija 

Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem, sekojošie noteikumi attiecas uz Personām, kas ir saņēmušas 

un lieto Akreditāciju (“Īpašnieks”), neņemot vērā vai Akreditācija pieder tai pašai Personai, kas to lieto: 

5.1  Akreditācija ir izdota attiecīgajai personai un to nedrīkst nodot citām personām. Tā ir jānēsā visu 

laiku un tai jābūt labi redzamai. 

5.2    Akreditācijas īpašniekam ir piekļuve tikai tām zonām, kuras ir norādītas Akreditācijā, un jāizmanto 

tikai tās ieejas Arēnā, kuras ir norādītas Akreditācijā. 

5.3  Akreditācija nenodrošina skatītāju sēdvietu Arēnā, pat tad, ja Akreditācijā ir norādīta pielaide šai 

zonai. Sēdvietai skatītāju tribīnēs nepieciešama derīga Biļete, ja vien FIBA Europe vai Pasākuma 

organizatori nav lēmuši savādāk. 

5.4  Jebkura ļaunprātīga Akreditācijas izmantošana (tostarp, atrašanās zonās, kurās tas ar attiecīgo 

akreditāciju nav atļautas, vai jebkuru noteikumu neievērošana) vai nepakļaušanās drošības 
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personālam, FIBA Europe vai Pasākuma organizatoriem var nekavējoties novest pie Akreditācijas 

anulēšanas anulēt Akreditāciju. 

5.5  Akreditācija ir FIBA Europe īpašums, līdz ar to FIBA Europe ir tiesības atsaukt Akreditāciju jebkurā 

mirklī. 

5.6  JA Akreditācija ir nozagta vai pazaudēta, vai jebkādu citu iemeslu dēļ noklīdusi, Īpašniekam par to 

nekavējoties jāinformē FIBA Europe vai Pasākuma organizatori. 

5.7  Akreditācijas Īpašnieks piekrīt, ka FIBA Europe un Pasākuma organizatori ir tiesīgi apkopot 

informāciju par Akreditācijas Īpašnieku, lai to saglabātu FIBA Europe, Pasākuma organizatori vai 

iesaistītās trešās personas, Pasākuma organizatoriskos nolūkos, vai citu FIBA Europe organizēto 

pasākumu nolūkos vai basketbola popularizēšanas nolūkos. 

 

6.  Tiesību aktu piemērošana – jurisdikcija 

6.1 Jebkādas citas attiecības starp Personām un FIBA Europe, Pasākuma organizatoru vai citām 

Pasākuma organizatoru pilnvarotām personām tiek regulētas pēc Šveices likumdošanas. 

6.2 Jebkurš strīds, domstarpība un prasība tiks galīgi izšķirts Lozannas tiesā, Šveicē. 

 


