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PRIEKŠVĀRDS 

    Metodiskais līdzeklis domāts jaunatnes treneriem, spēlētājiem, Latvijas Sporta 

akadēmijas studentiem un visiem , kuri interesējas par basketbolu. 

Basketbola specifiskie termini jeb slengi ir vārdi un vārdu savienojumi, kuri neatbilst 

literārās valodas normai, bet tiek plaši lietoti basketbola treneru vidū. Tāpēc to 

zināšana ievērojami atvieglos jebkura trenera vai spēlētāja asimilāciju jaunā vidē.  

Arī Latvijas jaunatnes treneri būs ieguvēji pārzinot specifiskos basketbola terminus, 

gan labāk uztverot ārzemju treneru teikto dažādos semināros klātienē vai internetā, 

gan vienkārši skatoties un klausoties internetā ārzemju komentātoru sacīto. Šo 

slengu zināšana dos iespēju treneriem ar tiem iepazīstināt jaunos basketbolistus, lai 

arī viņi labāk uztvertu ārzemju komentātoru teikto un būtu gatavi uztvert ārzemju 

trenera norādes, ja nākas trenēties ārzemēs. Mūsdienās daļa jaunie basketbolisti, un 

arī viņu vecāki, jau skolas gados raugās uz iespējām mērķtiecīgi un ātri kļūt par 

profesionālu basketbolistu. 

Šajā nolūkā tiek nolūkotas ārzemju skolas, visbiežāk ASV, kurās jaunais 

basketbolists var turpināt iegūt izglītību un trenēties basketbolā, pie tam ar būtiskām 

finansiālām atlaidēm. Šo censoņu būtisks trūkums – basketbola specifisko terminu 

jeb slengu nezināšana. Ne mazāk svarīgi šos specifiskos terminus zināt ir studentiem 

– topošajiem basketbola treneriem. 

Aizsardzības terminus apkopojis Krists Pīternieks,  uzbrukuma terminus – Dāvis 

Čoders, bet terminu korekcija latviešu valodā ,materiālu sakāŗtojums un 

paskaidrojumi – Uldis Grāvītis. 

Ja lasītājam ir zināmi vēl citi speciālie termini, kurus lieto basketbola treneri un 

spēlētāji, būsim pateicīgi,ja dalīsieties savās zināšanās ar citiem, sūtot savu 

informāciju uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju: Uldis.Gravitis@lspa.lv 

 

Profesors Uldis GRĀVĪTIS 
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AIZSARDZĪBAS  TERMINI 

AIZSARDZĪBAS IEDALĪJUMS 

Full court (FC) defense – Aizsardzība pa visu laukumu 
Half court (HC) defense – aizsardzība pa pus laukumu 

Zone defense – zonas aizsardzība 
Defence stance – aizsardzības stāja 
One on one (1:1) defense – aizsardzība viens pret vienu 
Man to man defense – cilvēks cilvēku aizsardzība 
Team defense – komandas aizsardzība 
 

PALĪDZĪBA AIZSARDZĪBĀ 
 

Take a charge – Iestāties ceļā uzbrucējam, izprovocēt uzbrukuma piezīmi 

Transition defense (TR Def) – Atgriešanās aizsardzībā pēc uzbrukuma 
Triple switch (Pink) – Trīskārša maiņa, ar mērķi nelikt mazajam spēlētajam segt lielo spēlētaju. 

Apzīmē pēc krāsām, (piemēram, rozā).*) 
Trap defense (Black) –  uzbrukt driblētājam pa divi, ar mērķi piespiest kļūdīties, (piemēram, 

melns) 

Help – palīdzība, kustība bumbas virzienā ar mērķi to apturēt 
Next man help – palīdzība no tuvākā spēlētāja 

Last man help – palīdzība no pēdējā/tālākā spēlētāja 
Help from big man – palīdzība no garā spēlētāja 
Help the helper – Palīdzība spēlētājam kurš  palīdz citam spēlētājam 

Help from strong side – Palīdzība no stiprās puses jeb puses kurā atrodas bumba 

Help from weak side – palīdzība no vājās puses jeb no puses kurā nav bumba 
Ballside – bumbas puse 
Backside – puse kurā neatrodas bumba 

Bump – nobremzēt uzbrucēju ar īsu kontaktu 
Buying time – viens aizsargs pret diviem uzbrucējiem, dodot laiku komandas biedram atgriezties 

pie sava spēlētāja 

Box out – Atbloķēt, neļaut spēlētājam iet pēc bumbas 
Close out – kustība virsū uzbrucējam uz perimetra, neļaujot izmest metienu, nostrādāt uz pirmo 

driblu/soli 
Contain – kontrolēt spēlētāju ar bumbu, būt viņam priekšā 
Contest – apgrūtināt metienu vai piespēli 

Dig – īsa kustība uz bumbu, pārvietojoties no augšas uz leju kontrolējot savu pretspēlētāju 
Diamond press – Zonas presings 1-2-1-1 ar mērķi pārķert bumbu/piespiest kļūdīties 
 
 

*)Krāsu nosaukumus izvēlas katras komandas treneris individuāli-tie katrai komandai var būt 

atšķirīgi. Šeit un citur krāsu nosaukumus lieto, lai treneris norādē spēlētājiem saīsinātu sakāmā 

tekstu. 
 
 
 



 

DARBĪBA UN POZĪCIJA LAUKUMĀ 
 

Deny – Nosegt spēlētāju neļaujot viņam saņemt bumbu 
Deflection –  aizsardzības spēlētāja pieskāriens bumbai 

Double team – uzbrukt spēlētajam ar bumbu pa diviem. Katrā komanda tiek atrunāti savi 

noteikumi pēc kuriem vadīties, no kuras vietas uzbrukt, no kura spēlētāja un kad to darīt 
Drop – Atlekt, atkāpties 
Drop step – spēlētājs kurs atrodas ar muguru pret grozu izpilda garu soli uz aizmuguri 
Flop – Tēlot, imitēt 

Goal tending – pārkāpums kad aizsardzības spēlētājs ir aizskaris bumbu kurai ir lejupejoša 

kustība 
Gap – Brīvais koridors- pozīcijas kas aizsargiem jāaizpilda lai uzbrucējiem grūtāk apspēlēt. 
 

DARBĪBA PRET AIZSEGĀM/BLOKIEM 
 

Hedge/Step out (Red or any other color) – PnR aizsardzība*) kur garais spēlētājs ar 1 vai 2 

soļiem aptur uzbrucēju un atgriežas atpakaļ pie sava spēlētāja, otrs spēlētājs atkarībā no noteiktā, 

iet pa augšu vai apakšu bloka licējam. Apzīmē pēc krāsām, (piemēram, sarkans). 

Help position – Pozīcija kura spēlētājs ir gatavs palīdzēt 
On ball defense – Darbība aizsardzībā kad tiek segta bumba 

Off ball defense – darbība aizsardzībā kad tiek segti spēlētāji bez bumbas 
Over the screen – Iet pa augšu aizsegam 
Under the screen – Iet pa apakšu aizsegam 

Post defense – aizsardzība tuvu grozam, tuvu soda laukumam 
Push – Izspiest, izstumt 

Press the ball – spiediens uz bumbu 
Press – Presings, var būt pilna laukuma, pa ¾ laukuma vai puslaukumu 

Screen – Aizsegs, bloks 
Steal – pārķerta bumba 

Slide – Pārvietošanās aizsardzības stājā 
Shift – Pārvietošanās uz bumbas pusi 

Switch – Maiņa, nomaiņa 
Switching game (Green or any other color)– PnR aizsardzība kur aizsargi uzreiz samainās ar 

pretspēlētājiem. Apzīmē pēc krāsam, (piemēram, zaļš). 
Flat/Drop defense (Blue or any other color) – Tikt līdzi savam sedzamajam  apejot/apskrienot 

aizsegu. Garais spēlētajs atkāpjas/atlec. Apzīmē pēc krāsām, (piemēram, zils). 

Follow – Sekot pretspēlētājam cieši līdzi 

Ice defense (Yellow or any other color) – Neļaut uzbrucējam izmantot aizsegu, virzīt uz gala 

līniju vai vājo roku. Apzīmē pēc krāsam, (piemēram, dzeltens). 
 

*)PnR -  aizsardzība pret uzbrukumu Pick and roll 
                            

 

 



 

UZBRUKUMA TERMINI 

 

UZBRUKUMA IEDALĪJUMS 

Set offense / positional offense – pozicionāls uzbrukums 

Transition offense – pārejas uzbrukums 

Flow offense – plūstošs uzbrukums / uzbrukuma plūsma 

Fast break – ātrais uzbrukums 

Low post offense – uzbrukums zemajā postā  

High post offense – uzbrukums augstajā postā 

Mid post offense – uzbrukums vidējā postā 

Off ball screen offense – uzbrukums pēc izskrējiena no aizsegiem bez bumbas 

Ball screen / pick and roll offense – uzbrukums veidojot aizsegus spēlētājam ar bumbu 

Interior offense – uzbrukums groza apakšā 

Zone offense – uzbrukums pret zonas/laukuma aizsardzību 

Spacing – plašums uzbrukumā 

 

LAUKUMA POZĪCIJU UN METIENU TERMINOLOĢIJA 

 

Backourt – basketbola komandas aizsardzības zona ; ārējās līnijas spēlētāji (aizsargi, uzbrūkošie 

aizsargi) 

Front court – basketbola komandas uzbrukuma zona ; groza tuvumā spēlējošie spēlētāji (centri, 

spēka uzbrucēji) 

Elbow – soda laukuma augšējie stūri 

Short corner – īsais stūris 

Dunker spot – lecēja punkts 

Corner – stūris 

Open court – atvērts laukums 

Top of the key – trīspunktu līnijas zona augšā pretī grozam 

Sideline out of bounds (SOB) – sānu auts 

Baseline out of bounds (BOB) – gala auts 



After time out (ATO) – auta izspēle pēc minūtes pārtraukuma 

Time out – minūtes pārtraukums 

 

Quarter - ceturtdaļa 

Overtime – pagarinājums / papildlaiks 

Buzzer beater – precīzs metiens līdz ar sirēnu 

Cut – ierāviens  

Front cut – izrāviens pa priekšu 

Backdoor cut – izrāviens aiz muguras  

Jump shot – metiens lēcienā 

Catch and shoot / spot up shot – metiens lēcienā no vietas  

Dribble pull up / shot off the dribble– metiens lēcienā pēc dribla 

Step back jump shot – metiens lēcienā pēc soļa atpakaļ 

Side step jump shot – metiens lēcienā pēc soļa sānis 

Hesitation shot – metiens pēc tempa maiņas 

Fadeaway shot – metiens atliecoties 

Lay up – metiens no groza apakšas 

Hook shot – āķa metiens 

Baby hook shot – pusāķa metiens 

Floater shot – metiens groza tuvumā ar augstu trajektoriju  

Put back – metiens no gaisa vai bumbas trieciens grozā no augšas pēc izcīnītas atlecošās 

bumbas uzbrukumā 

Slam dunk – bumbas trieciens grozā no augšas 

Tip in – uzbrukuma spēlētājs pieskaroties bumbai raida to grozā (visbiežāk bumba atrodas tiešā 

stīpas tuvumā vai uz tās) 

Free throw shot – soda metiens ( brīvmetiens) 

Jump stop – apstāšanas uz abām kājām ar lēcienu 

Dribble hand off (DHO) – bumbas nodošana no rokas rokā driblējot 

Hand off (HOF) – bumbas nodošana no rokas rokā 

Pump fake / shot fake – metiena māņu kustība 

Penetration / drive – caurgājiens 

Close out – uzbrukums pēc bumbas saņemšanas (visbiežāk no statiskas pozīcijas) 

Cross step – krustsolis 

Side step – sānsolis 

Open step – atvērtais solis 

Spacing – plašums 

Jab step – māņu kustība veicot soli sānis 



Thriple threat position – trīskārša draudu pozīcija (metiens, caurgājiens, piespēle) 

Offensive rebound – atlecošā bumba uzbrukumā 

 

 

 

 

 

 

AIZSEGU/BLOKU un AIZSEGU/BLOKU AR IERAUŠANOS, SPĒLĒTĀJAM AR UN BEZ 

BUMBAS TERMINOLOĢIJA 

 

Pick and roll (PNR) / ball screen – aizsegs/bloks ar ieraušanos spēlētājam ar bumbu  

Pick and pop (PnPOP) – aizsegs/bloks ar atlecienu spēlētājam ar bumbu  

Spain pick and roll – spāņu aizsegs spēlētājam ar bumbu (aizsega brīdī trešais spēlētājs veido 

aizsegu no muguras lielā spēlētāja sedzējam ,  lielā spēlētāja sedzējam) 

Early pick and roll – aizsegs/bloks ar ieraušanos spēlētājam ar bumbu ātrajā pārejā 

High pick and roll – augstais aizsegs spēlētājam ar bumbu  ar ieraušanos  

Angle / side pick and roll – sānu aizsegs spēlētājam ar bumbu ar  

Corner pick and roll – stūra aizsegs ar ierāvienu spēlētājam ar bumbu ieraušanos 

Deep roll – dziļā ieraušanās pēc aizsega 

Short roll – īsā ieraušanās pēc aizsega 

Screen – aizsegs / bloks 

Re-screen – atkārtots aizsegs/bloks 

Down screen – lejupvērsts aizsegs/bloks 

Back screen – muguras aizsegs/bloks(aizsegs no aizmugures) 

Cross screen – aizsegs/bloks paralēli gala līnijai 

Diagonal screen – diagonāls aizsegs/bloks 

Stagger screen – divu spēlētāju veidots aizsegs spēlētājam bez bumbas 

Curl – iegriezties (ieraušanās apkārt aizsegam/blokam kustībā uz grozu) 

Seal / Duck in – vietas ieņemšana groza tuvumā  

 

 

PIESPĒĻU UN KUSTĪBU TERMINOLOĢIJA 



Air pass – piespēle pa gaisu (paralēli grīdai) 

Bounce pass – piespēle ar atsitienu pret grīdu 

Lob pass – piespēle ar loku  

Wrap around pass – apvijošā piespēle  

One hand pass – piespēle ar vienu roku  

Both hand pass – piespēle ar abām rokām  

Overhead pass – piespēle aiz galvas 

Front pass / vision pass – piespēle uz priekšu  

 

 

Backpass – piespēle atpakaļ 

Behind the back pass – piespēle gar  muguru 

No look pass – piespēle neskatoties 

Skip pass – piespēle caur vienu spēlētāju 

Extra pass – papildus (ekstra) piespēle 

Between the legs dribble – dribls caur kājām 

Behind the back dribble –dribls aiz muguras 

Spin move – pagrieziena kustība 

Crossover – roku maiņa priekšā 

In and out move – iekšā – ārā kustība 

Overload – pārsvars 

Motion – kustība 

Isolation (ISO) – izolācija (spēle 1-1 plašumā) 

Hesitation (HESI) – tempa maiņa 

 

 

 

 

 

 

 
 


