
 

Ielūgums 

CSIT MAMANET ČEMPIONĀTS 

 2022. gada 8. – 12. jūnijā Červijā, Itālijā 
LTSA piedāvā LTSA biedriem iespēju piedalīties Pasaules Strādājošo sporta konfederācijas 
(CSIT) un Itālijas kultūras un sporta asociācijas (AICS) organizētajā Mamanet turnīrā 2022. 
gada 8. – 12. jūnijā Červijā, Itālijā. 

Iebraukšanas diena 2022. g. 8. jūnijs 
Aizbraukšanas diena 2022. g. 12. jūnijs 
Ierašanās vieta Boloņas lidosta – Červija 
Treniņu diena Nav paredzēta 
Sacensību dienas 2022. g. 9. – 11. jūnijs 
Atklāšanas ceremonija 2022. g. 9. jūnijs 
Noslēguma ceremonija 2022. g. 11. jūnijs 
Vecuma kategorijas 
(datuma atsauce 31.12.2021) 

CSIT Regulārais Mamanet Čempionāts 
a) jebkura vecuma mammas  
b) sievietes vecumā no 30 gadiem un vecākas 

Delegācijas sastāvs 
(ir atļauts piedalīties ar vairākām 
komandām vienas delegācijas 
sastāvā) 

1 delegācijas vadītājs 
Komandas sastāvs: 
1 treneris 
14 spēlētāji 
1 tiesnesis 
Organizācija var pieteikt vairākas komandas. 

Atbilstības kritērijs Spēlētājiem ir atļauts piedalīties CSIT 
MAMANET čempionātos, ja tie nespēlē 
jebkurā profesionālā volejbola līgā (pirmajā 
nacionālajā vai starptautiskajā līgā, vai saņem samaksu 
par dalību profesionālajā sportā) 

Mamanet noteikumi https://www.csit.tv/en/multimedia/downloadarea#csit-
sports-regulations 

Tehniskās Komisijas tikšanās 1. informatīvas tikšanās: 2022. g. 8. jūnijā 
2. novērtēšanas tikšanās: 2022. g. 11. jūnijā 
Laiks un vieta tiks izsludināti Červijā. 

Izvietošana un ēdināšana 
(CSIT biedriem) ieskaitot 
reģistrāciju 
Pilna pansija 

3. zvaigžņu viesnīca *** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām 306 € 
Vieta divvietīgajā numurā 338 € 
Vieta vienvietīgajā numurā 398 € 
 
4. zvaigžņu viesnīca**** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām 350 € 
Vieta divvietīgajā numurā 390 € 
Vieta vienvietīgajā numurā 470 € 
*Cena par vienu personu 

Izvietošana un ēdināšana 
(organizācijām, kas nav CSIT 
biedri) ieskaitot reģistrāciju 
Pilna pansija 

3. zvaigžņu viesnīca *** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām  460€ 
Vieta divvietīgajā numurā  490€ 
Vieta vienvietīgajā numurā 550€ 



4. zvaigžņu viesnīca**** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām  500€ 
Vieta divvietīgajā numurā  530€ 
Vieta vienvietīgajā numurā 590€ 
*Cena par vienu personu 

Izvietošana papildus dienām 
(iekļautas brokastis) 
(ir iespēja pieteikt papildus dienas) 

3. zvaigžņu viesnīca *** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām 64 € 
Vieta divvietīgajā numurā 72 € 
Vieta vienvietīgajā numurā 87 € 
 
4. zvaigžņu viesnīca**** 
Vieta istabā ar 3-4 gultām 75 € 
Vieta divvietīgajā numurā 85 € 
Vieta vienvietīgajā numurā 105 € 
* Cena par vienu personu vienai naktij 

Transports Transports no viesnīcas līdz norises vietai bezmaksas. 
Transfers no Boloņas lidostas līdz 
Červijai (turp un atpakaļ) 

50 Eiro par vienu personu 

Sacensību vieta Červija / Česenatiko 
 

Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz LTSA biroju līdz 2022. gada 1. 

februārim pa e-pastu ltsa@riga.lv, tālrunis 26895037. 

! Sacensību organizatori aicina dalībniekus nepirkt aviobiļetes līdz 8. februārim, jo, vadoties 
pēc saņemtiem pieteikumiem, tiks pieņemts lēmums par čempionāta norisi. 

 

Apmaksu 50% apmērā (par dalību un izvietošanu) jāpārskaita LTSA līdz 2022. gada 1. 
februārim uz kontu: LV75HABA0551034016276, Swedbank AS, Kods: HABALV22 
 

Atlikusi summa (50%) par dalību un par izvietošanu jāpārskaita līdz 2022. gada 1. aprīlim. 

Latvijas Tautas Sporta asociācija 
Reģ. 40008022133 

Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048 
Swedbank AS 

LV75HABA0551034016276 
Kods: HABALV22 

www.sportsvisiem.lv 
 

 

 

 

 


