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LRBF BILJARDA SPĒLĒTĀJA  

ĒTIKAS KODEKSS 
 
 

Biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā - LRBF) ir Latvijā atzīta nacionālā sporta 
federācija, kurai uzticēts vadīt, koordinēt, attīstīt un popularizēt biljarda sportu Latvijā 3 biljarda veidos – snūkers 
(snooker), pūls (pool) un krievu piramīda (Latvijā atzīto nacionālo sporta federāciju kods nr.080, atzīšanas nr.025, 
atzīšanas datums 19.01.2004.). 
 

LRBF biljarda spēlētāja ētikas kodeksa (turpmāk tekstā - kodekss) pamatā ir godīgās spēles („fair play”) 
princips - „Uzvarētājs ir tas, kurš rīkojas godīgi”, kas nostiprināts Sporta ētikas kodeksā (1992. gada 24. septembra 
Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm (92) 14 par pārstrādāto Sporta ētikas kodeksu un 
2010. gada 16. jūnija Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm CM/Rec(2010)9 par pārstrādāto Sporta ētikas 
kodeksu). 

 
Šis kodekss nosaka ētikas pamatprincipus un rada priekšstatu, kādā garā jānotiek biljarda (snūkera, pūla, 

piramīdas vai jebkura cita biljarda veida) spēlei. 
 
Kodeksā ietvertie uzvedības un ētikas pamatprincipi ir saistoši visiem LRBF spēlētājiem, kas piedalās LRBF 

rīkotajās biljarda sacensībās vai pārstāv Latviju Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī citu nacionālo sporta 
federāciju rīkotajās starptautiskajās biljarda sporta sacensībās. 

 
Biljarda spēlētāja ētikas pamatprincipi: 
 
1. Baudiet spēli, sacensības un uzvaras! Bet pirmam kārtām – ievērojiet godīgās spēles („fair play”) principu – 

taisnīguma, savstarpējā goda un cieņas pilnu spēli. 
2. Centieties spēli aizvadīt labā noskaņojumā un izrādiet cieņu Jūsu sāncenšiem. 
3. Vienmēr paspiediet roku sāncensim un tiesnesim pirms un pēc spēles neatkarīgi no tā, vai Jūs esiet 

uzvarējis vai zaudējis spēlē.  
4. Ievērojiet sacensību nolikumos noteiktās, bet jā nav noteikts - vispārpieņemtās ģērbšanās normas (”dress 

code”). 
5. Nekavējiet spēli, ja ir nozīmēts konkrēts spēles sākuma laiks.  
6. Ja esat uzvarējis, neizrādiet pārāk daudz emociju. Neaizmirstiet - Jūsu sāncensis ir piedzīvojis zaudējumu. 
7. Zaudējumu uztveriet ar cieņu.  
8. Piekāpties vai padoties nav ētiski. Pat ja cerības uzvarēt ir niecīgas, jāspēlē pēc iespējas labāk. Savukārt, ja 

spēlē esat situācijā, kad uzvarēt nav iespējams (piemērām, nepieciešami ļoti daudz snūkeru), nevelciet līdz pēdējām 
bumbām. Cieniet savu pretinieku.  

9. Nedrīkst atzīt zaudējumu freimā (partijā) vai mačā pretinieka sitiena laikā - sagaidiet savu kārtu.  
10. Nekad nepārvietojieties pa Jūsu sāncenša sitiena līniju, kad viņš izpilda sitienu. 
11. Nestaigājiet ap galdu sāncenša sitiena laikā. Neizdariet straujas kustības pat sēžot krēslā, ja atrodaties Jūsu 

sāncenša redzes laukā.  
12. Neradiet liekus trokšņus un nelietojiet krītu uzlīmei, kad Jūsu sāncensis atrodas pie galda.  
13. Pirms sākt savu sitienu, pagaidiet kamēr Jūsu sāncensis atiet no galda.  
14. Mača laikā nedrīkst trenēties pie blakus galda, īpaši sāncenša sitiena laikā.  
15. Atturieties no spēcīgiem bezmērķīgiem sitieniem pa bumbām. 
16. Ja Jums ir jāvirzās starp galdiem, centieties netraucēt citus spēlētājus.  
17. Izrādiet atzinību, ja sāncensis ir to pelnījis (piemēram, pēc laba sitiena vai sērijas).  



  
 

18. Nerunājiet par blakus lietām ar sāncensi, skatītājiem vai spēlētājiem pie citiem galdiem. 
19. Netraucējiet ar saviem padomiem sāncensi, īpaši viņa sitiena laikā.  
20. Nekomentējiet sāncenša darbības (piemēram, veiksmīgus vai neveiksmīgus sitienus) spēles laikā.  
21. Neiejaucieties citas spēles gaitā (piemēram, komentējot kļūdas vai skaitot punktus), izņemot gadījumus, 

kad Jums to palūgs. 
22. Cieniet ne tikai savu sāncensi, bet arī spēlētājus pie citiem galdiem. Ja nepieciešams pavirzīties atpakaļ, 

pārliecināties, ka netraucējat spēlētājus pie blakus galdiem.  
 23. Atbalstiet jaunos, nepieredzējušos spēlētājus, ļaujiet tiem justies ērti.  
 24. Mača laikā nav pieņemamas sarunas pa mobilo telefonu (mobilā telefona skaņa ir jāizslēdz vai jāsamazina 
līdz minimumam).  
 25. Nestrīdieties ar tiesnesi vai pretinieku spēles laikā. Gadījumā, ja nepieciešams atrisināt pretrunīgu 
situāciju, uzvedieties maksimāli korekti.  
 26. Ja Jūs kaut ko lūdzat tiesnesim, piemēram, padot pagarinātāju vai notīrīt bumbas, neaizmirstiet pateikt 
“Lūdzu” un “Paldies”. 

27. Ja Jūs spēlējat maču bez nozīmēta tiesneša, tad tā lomu izpilda Jūsu sāncensis (vai Jūs, kad sitiens ir Jūsu 
sāncensim). Centieties sekot līdzi pretinieka spēlei un izlikt bumbas uz galda savlaicīgi, kā arī sērijas beigās nosaukt 
punktu skaitu. Tomēr, esot pie galda kā spēlētājam, varat arī pats izlikt bumbas, ja tās atrodas Jūsu rokas stiepiena 
attālumā, speciāli negaidot, kamēr to varēs izdarīt Jūsu sāncensis.  

28. Atzīstiet savas kļūdas un sodus, ja tiesnesis tos nepamanīja vai varēja nepamanīt.  
29. Ja Jūs kļūdījāties, nepalieciet pie galda, nedaudz paejiet nost. Dodiet iespēju sāncensim novērtēt spēles 

situāciju uz galda.  
30. Pēc nejauši iesistās bumbas (vai citas nejaušas spēles situācijas, kas ir Jūsu labā) pietiek ar paceltu roku 

sāncenša virzienā (ilgas atvainošanās nav nepieciešamas). 
31. Ja Jūsu sāncensis izpilda sitienu pa krāsainu bumbu (snūkerā) vai vēlas iesist norādītajā lūzā (pūls), 

precizējiet pasūtījumu tikai tad, kad ir nepieciešamība.  
32. Nesūdzieties par spēles apstākļiem (piemēram, galda nelīdzenumi, virsmas defekti vai lūzu stāvoklis) 

spēles laikā. Jūs ar sāncensi spēlējat vienādos apstākļos.  
33. Pret spēles inventāru izturieties saudzīgi. Nestaipiet audumu ar Jūsu atbalsta roku, nemetiet bumbas vai 

pagarinātājus uz galda. Centieties saglabāt galdu tādā stāvoklī, kādā to vēlētos redzēt Jūs. Neviciniet dusmās kiju – 
tas var apdraudēt sāncenša un tiesneša veselību.  

34. Nelietojiet krītu uzlīmei virs galda virsmas tā, ka liekais krīts nonāk uz galda vai borta.  
35. Nemetiet monētas uz galda, kad tiek noteiktas sākuma sitiena tiesības vai izspēlēta papildus melnā bumba 

(snūkerā).  
36. Spēles laikā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus. 

 
Šajā kodeksā ietverto uzvedības un ētikas pamatprincipu neievērošana no spēlētāja puses ir  pamats 

disciplinārsodu (brīdinājumu, zaudējumu piešķiršanai partijā vai mačā, spēlētāja diskvalifikācijai) piemērošanai.  
Lēmumu par brīdinājumu, zaudējumu piešķiršanu partijā vai mačā pieņem LRBF nozīmētais attiecīgo sacensību 
galvenais tiesnesis. Lēmumu par spēlētāja diskvalifikāciju pieņem LRBF valde.  
 
Rīgā, 2015.gada 25.maijā 
LRBF valde 


