
 

 

 

 

 

LTSA Mamanet turnīrs  

2022. gada 9. aprīlī 

 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķis: 

1.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

1.2. iesaistīt mammas (sievietes), kuras iepriekš nav nodarbojušās ar sportu: 

1.3. labāko LTSA Mamanet komandu noteikšana. 

Galvenā spēles devīze: “Katra mamma var!” 

 

2. Sacensību vadība: 

Sacensības organizē un vada Latvijas Tautas sporta asociācija un Jēkabpils sporta centrs.  

Telefons: 29412801 

E-pasts: ltsa@riga.lv 

Mājas lapa: www.sportsvisiem.lv 

 

3. Sacensību norises vieta un laiks: 

Jēkabpils sporta halle,   Brīvības iela 289 b, Jēkabpils 

Spēles notiks 9. aprīlī no plkst.11.00 

 

4. Dalībnieki un pieteikšanās kārtība: 

4.1 Sieviešu komandas - jebkura vecuma mammas un sievietes vecumā no 30 gadiem.  

4.2. Komandās nevar iekļaut dalībnieces, kuras  spēlē profesionālajā volejbola līgā (pirmajā 

nacionālajā vai starptautiskajā līgā, valsts izlašu komandu dalībnieces, ārzemju klubu 

spēlētājas).  

4.3. Komandas spēlētājām jābūt vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem uz 

krūtīm un uz muguras. 

4.4. Katrā komandā drīkst būt no 6 līdz 12 spēlētājām, 1 treneris/-e, kā arī 1 komandas 

menedžeris/-e. 

Spēlētāju minimālais sastāvs uz laukuma ir 6 cilvēki.  

4.5. Ja komandai uz spēli ir pieteikts viens Libero, tad traumas vai diskvalifikācijas gadījumā, 

komanda drīkst nozīmēt citu spēlētāju, kas nav bijis laukumā attiecīgajā setā, par komandas 

Libero. 

4.6. Iepriekšējie pieteikumi komandām jānosūta uz e-pasta adresi ltsa@riga.lv (brīvā formā, 

nosaucot komandas nosaukumu un spēlētāju skaitu) līdz šā gada  25.martam.  

4.6. Rakstisko pieteikumu ar spēlētāju parakstiem  jāiesniedz sacensību norises vietā 

galvenajam organizatoram. 

 

5. Medicīniskais nodrošinājums 

5.1. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu 

apstiprina komandas pieteikumā. 

5.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko 

palīdzību. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās 

medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu. 

 

6. Disciplinārie noteikumi: 

6.1. Komandai, kurai ir pretenzijas par būtiskiem apstākļiem, kuri ietekmējuši spēles 

iznākumu, protests rakstiskā veidā jāiesniedz sacensību galvenajam organizatoram vai spēļu 

mailto:ltsa@riga.lv


posma galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes pēc spēles beigām, iemaksājot drošības 

naudu 20 EUR apmērā, kurus komanda saņem atpakaļ, ja protests tiek atzīts par pamatotu. 

6.2. Dalībniekiem jāuzvedas godprātīgi un pieklājīgi, ievērojot  "godīgas spēles"  principu,  ne 

tikai pret tiesnešiem, bet arī pret citām amatpersonām, pretinieku komandas biedriem un 

skatītājiem. 

6.3. Komanda ir atbildīga par katru komandas spēlētāju, pārstāvju un līdzjutēju nesportisko 

darbību, kā arī jebkuru citu nesportisku rīcību, kas saistīta ar komandu. 

 

6. Sacensību norise un spēļu tiesāšana: 

6.1. Vismaz vienu dienu pirms attiecīgā posma organizators sagatavo un nosūta komandām uz 

pieteikumā norādīto e-pastu spēļu grafiku, kā arī ievieto spēļu grafiku mājas lapā 

www.sportsvisiem.lv, www.jekabpilssc.lv . 

6.2.Turnīra spēles notiek saskaņā ar Mamanet (cachibol) , kas veidotas uz FIVB volejbola 

noteikumu pamata. 

6.3. Spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 21 punktiem setā ar divu punktu pārsvaru, 

izšķirošajā setā spēlē līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru. 

6.5. Spēles tiesā attiecīgo spēli nespēlējošie komandu dalībnieki. 

6.6. Sacensību sistēma tiek sastādīta, pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu. 

 

Bumbas 

Turnīra  sacensībās komandas spēlē ar Molten sertificētām bumbām.  

 Ar spēļu bumbām nodrošina organizators. 

 

7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa: 

7.1. Turnīrs tiek organizēts bez maksas. 

7.3. 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, komanda, kura zaudē, 

saņem 0 punktus. 

8.2. Par spēli ar rezultātu 2:1 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus, komanda, kura zaudē, 

saņem 1 punktu. 

8.3. Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta ir komandai, kura uzvarējusi savstarpējā spēlē. 

 

9. Apbalvošana: 

LTSA 2022. gada Mamanet turnīra uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām. 

 

10. Dažādi: 

Turnīrs tiks organizēts, ievērojot visus valstī noteiktos Covid – 19 izplatības ierobežošanas 

nosacījumus uz turnīra norises brīdi, tajā skaitā iespēju apmeklēt sporta bāzi tikai personām, 

kurām ir sadarbspējīgs Covid - 19 sertifikāts, ja valstī būs spēkā šādas prasības sacensību 

norises dienā. 
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