
 

 

LTSA MAMANET TURNĪRS  

2023. g. 22. aprīlī 

 

NOLIKUMS 
1. Mērķis: 

1.1. veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

1.2. iesaistīt mammas (sievietēs) kuras nekad nenodarbojas ar sportu,  galvenā spēles devīze 

ir: “katra mamma var”. 

1.3. veicināt dalīborganizāciju komandu veidošanos un stiprināšanu, kā arī draudzīgu un 

solidāru attiecību veidošanu starp dalīborganizācijām. 

1.4. labāko LTSA Mamanet komandu noteikšana. 
 

2. Sacensību vadība: 

Sacensības organizē un vada Latvijas Tautas sporta asociācija 

Telefons: 29412801 

E-pasts: ltsa@riga.lv 

Mājas lapa: www.sportsvisiem.lv 
 

3. Sacensību norises vieta un laiks: 

Gulbenes Sporta centrs, Skolas iela 12A, Gulbene, 

Spēles notiek 22. aprīlī plkst.10.30 
 

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 dalībniekus, ārzemju klubu 

spēlētājus, EVL - Olybet Entuziastu volejbola līgas un Latvijas Sporta veterānu - senioru 

savienības spēlētājus. 

4.3. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem uz krūtīm un uz 

muguras 

4.4. Komanda sastāv no ne vairāk kā 12 spēlētājiem, 1 trenera, 1 komandas menedžera 

Spēlētāju minimālais sastāvs ir 6 cilvēki.  

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

komanda drīkst pārveidot spēlētāju (kas nav bijis laukumā attiecīgajā setā) par komandas 

Libero. 

4.6. Komandas iepriekšējo pieteikumu nosūtīt uz ltsa@riga.lv  līdz  10.aprīlim. 

4.7. Rakstisks pieteikums 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 

posma galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes pēc spēles beigām, klāt pievienojot EUR 

20,00,  kurus komanda saņem atpakaļ, ja protests tiek atzīts par pamatotu. 

mailto:ltsa@riga.lv


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 nesportisko darbību, ko veic šīs institūcijas: komandas 

spēlētāji, komandas pārstāvji, komandas līdzjutēji, jebkurš elements, kas saistīts ar komandu 

un/vai jebkurš cits elements, kas saistīts ar komandu. 

6.4. Visus turnīra laikā radušos pārpratumus (neskaidrības, protestus utml.) risina tikai 

komandas kapteinis, galvenais tiesnesis un spēļu rīkotāju pārstāvji, pieaicinot citu komandu 

kapteiņus vai citas iesaistītās puses. 
 

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.Turnīra 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  tiesnešus nodrošina LTSA 

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

Bumbas 

Turnīra  sacensībās komandas spēlē ar Molten apstiprinātām bumbām.  

Ar spēļu bumbām nodrošina organizators. 
 

7. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa: 

7.1. Dalības maksa 30.00 EUR no komandas. 

7.2. Dalības maksu jāiemaksā līdz 18.aprīlim 

7.3. Dalības maksa tiek izmantota čempionāta sarīkošanas organizatorisko izdevumu 

apmaksai (tiesneši, zāles īres u.c.). 

7.4. 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: 

9.1. tiek noteikti LTSA 2023. gada Mamanet turnīra uzvarētāji un apbalvoti ar medaļām un 

piemiņbalvām. 
 

10. Personas datu aizsardzība  
10.1. Biedrība “Latvijas Tautas sporta asociācija”, kā sacensību organizators ciena sacensību 

dalībnieku privātumu.  

10.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību 

organizēšanas vajadzībām. Sacensības rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams 

norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles 

kārtībā.  

10.3. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 

videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai 

mājas lapā www.sportsvisiem.lv, Instagram kontā mamanetlatvia, Facebook kontā Latvijas 

Tautas sporta asociācija, Twitter kontā Latvijas Tautas sporta asociācija un Facebook grupā 

Mamanet Latvia Official, kā arī citos Latvijas medijos un sociālajos portālos.  

http://www.sportsvisiem.lv/
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