LTSA Mamanet turnīrs
2021. g. 18. decembrī
NOLIKUMS
1. Mērķis:
1.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana;
1.2. iesaistīt mammas (sievietēs) kuras nekad nenodarbojās ar sportu, galvenā
spēles devīze ir: “katra mamma var”.
1.3. labāko LTSA Mamanet komandu noteikšana.
2. Vadība:
Sacensības organizē un vada Latvijas Tautas sporta asociācija
Telefons: 29412801
E-pasts: ltsa@riga.lv
Mājas lapa: www.sportsvisiem.lv
3. Vieta un laiks:
Turnīrs notiek 18. decembrī plkst. 11.00
Norises vieta: Visvalža ielā 9, Rīgā (Rīgas 15.vidusskolas sporta zālē)
Pasākums norisināsies zaļajā režīmā – piedalīties var personas ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
4.1. sieviešu komandas no 18 g.
Komanda sastāv no ne vairāk kā 12 spēlētājiem, 1 trenera, 1 komandas
menedžera.
Minimālais spēlētāju skaits ir 6 cilvēki.
4.2. komandas aicinātas nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ltsa@riga.lv brīvā formā,
norādot komandas nosaukumu un spēlētāju skaitu, līdz 12.decembrim.
4.3. rakstiskais pieteikums ar spēlētāju parakstiem jāiesniedz sacensību norises
vietā galvenajam organizatoram.
5. Disciplinārie noteikumi:
5.1. komandai, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši
spēles iznākumu, protests rakstiskā veidā jāiesniedz sacensību galvenajam
organizatoram vai spēļu posma galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes
pēc spēles beigām, klāt pievienojot EUR 20, kurus komanda saņem atpakaļ, ja
protests tiek atzīts par pamatotu.
6. Sacensību norise un spēļu tiesāšana:
6.1. vismaz vienu dienu pirms attiecīgā posma organizators sagatavo un nosūta
komandām uz e-pastu spēļu grafiku atkarībā no pieteikto komandu skaita, kā arī
ievieto spēļu grafiku mājas lapā www.sportsvisiem.lv.

6.2. spēles notiek saskaņā ar FIVB volejbola noteikumiem ar Mamanet
(cachibol) izmaiņām;
6.3. spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 21 punktiem ar divu punktu
pārsvaru, izšķirošajā setā spēlē līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru;
6.4. spēles tiesā attiecīgo spēli nespēlējošie komandu dalībnieki;
6.5. sacensību sistēma tiek sastādīta, pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu.
7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa:
7.1. dalība bez maksas.
7.2. visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā pati komanda.
8. Vērtēšana:
8.1. par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, zaudētāju
komanda saņem 0 punktu; par spēli ar rezultātu 2:1 uzvarētāju komanda saņem 2
punktus, zaudētāju komanda saņem 1 punktu.
8.2. vienādu punktu gadījumā, augstāka vieta ir komandai, kura uzvarējusi
savstarpējā spēlē.
9. Apbalvošana:
9.2. tiek noteikti LTSA 2021. gada Mamanet turnīra uzvarētāji un apbalvoti ar
medaļām.
10. Dažādi:
10.1. katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu
slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu;
10.2. katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo
medicīnisko palīdzību;
10.3. visus nolikumā neparedzētos gadījumus komandu pārstāvji risina ar
sacensību rīkotājiem. Pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

