#BeActive Pludmales spēles
Mamanet pludmales kausa nolikums
1. Mērķis
 #BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales
sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un
ģimenēs.
 Iesaistīt mammas (sievietes) kuras nekad nenodarbojas ar
sportu - galvenā spēles devīze ir: “katra mamma var”.
 Labāko LTSA Mamanet komandu noteikšana.
2. Norises datums un vieta
 23.07.2022.
 Ventspils
 Plkst. 13:00
3. Organizatoriskā vadība
 #BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju
padome (Reģistrācijas nr. 40008022932) sadarbībā ar biedrību
STREETBASKET (40008138116) un biedrību Latvijas Tautas
sporta asociācija (Reģistrācijas nr. 40008022133)
4. Sacensību norise
 Turnīra spēles notiek saskaņā ar FIVB volejbola noteikumiem ar
Mamanet (cachibol) izmaiņām.
 Spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 21 punktiem ar divu
punktu pārsvaru, izšķirošajā setā spēlē līdz 15 punktiem ar divu
punktu pārsvaru.
 Sacensību sistēma tiek sastādīta, pamatojoties uz pieteikto
komandu skaitu.
 Vismaz divas dienas pirms sacensībām 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
5. Dalībnieki un vērtēšana
 Sieviešu komandas, jebkura vecuma mammas un sievietes
vecumā no 30 gadiem.
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Komandās nevar iekļaut dalībnieces, kuras
spēlē
profesionālajā volejbola līgā (pirmajā nacionālajā vai
starptautiskajā līgā, valsts izlašu komandu dalībniekus, ārzemju
klubu spēlētājus.
Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju
numuriem uz krūtīm un uz muguras
Komanda sastāv ne vairāk kā 12 spēlētājiem, 1 trenera, 1
komandas menedžera
Spēlētāju minimālais sastāvs ir 6 cilvēki.
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.
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.
Vienādu punktu gadījumā, augstāka vieta ir komandai, kura
uzvarējusi savstarpējā spēlē.

6. Pieteikumi
 Komandas iepriekš pieteikumu nosūtīt uz ltsa@riga.lv līdz
20.jūlijam.
 Rakstisko pieteikumu ar spēlētāju parakstiem jāiesniedz
sacensību norises vietā galvenajam organizatoram.
7. Apbalvošana
 #BeActive Pludmales spēļu Mamanet sacensību uzvarētāju
(apbalvošana notiks 23.07. pēc sacensību noslēguma uz
galvenās skatuves Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju
zona (ieeja no 6 laipas).
 Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji, saņemot #BeActive
Pludmales spēļu kausu un kreklus.
8. Atklāšana
 #BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 23.07.2022 plkst. 12:00
laukumā Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zona (ieeja
no 6 laipas).
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9. Drošība
 Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības
stāvokli, ko ar parakstu apstiprina komandas pieteikumā.


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.

10. Disciplinārie noteikumi:






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.
Dalībniekiem jāuzvedas godprātīgi un pieklājīgi, ievērojot "godīgas
spēles" principu, ne tikai pret tiesnešiem, bet arī pret citām
amatpersonām, pretinieku komandas biedriem un skatītājiem.
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.

11. Datu apstrāde
 Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “STREETBASKET”, reģ. nr.
40008138116, Starta iela 1, Rīga, LV 1026
 Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju
padomei”, kas ir #BeActive Pludmales spēļu organizators.
 Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “STREETBASKET”
ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.
 Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu
apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma
25. pantu.
 Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista
sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai
noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši
sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir
nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai
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aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās
pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu:
ronalds.rezais@lsfp.lv
12. Citi noteikumi
 Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta
sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā
nosaka
sportista
pienākumus:
“Sportista
pienākums,
piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā
atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas
spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī
normatīvos aktus”.
 Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos
noteikumos un sporta veidu nolikumos, lemj organizators.
Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš
nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām
mājaslapā.
 Informējam, ka #BeActive Pludmales spēļu laikā iespējama
pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc
tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju
padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapā
https://lsfp.lv – sabiedrības informēšanas nolūkos.
 #BeActive Pludmales spēļu organizatori ir atbildīgi par
dalībnieku personas datu aizsardzību. Reģistrējoties vai
piedaloties #BeActive Pludmales spēļu sacensībās vai
aktivitātēs dalībnieki piekrīt savu datu apstrādei organizatoru
vajadzībām – izsekojot dalībnieku progresam #BeActive
Pludmales spēļu norises laikā, paziņojot sacensību rezultātus
https://pludmalesspeles.lsfp.lv/.
13. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa:
 Dalības maksa bez maksas.
 Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, apmaksā
pati komanda.
14. Kontaktinformācija
 Latvijas Tautas sporta asociācija: ltsa@riga.lv, tālr. 29412801,
www.sportsvisiem.lv
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