ATKLĀTO ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
1.2. Noteikt Krāslavas un Dagdas novadu labākās komandas un individuālos
sportistus zemledus makšķerēšanā.
1.3. Sacensībās piedalās Krāslavas un Dagdas novadu pašvaldību iedzīvotāji.
2.Sacensību laiks un vieta
2.1. Krāslavas novada zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2018.gada
17.martā Krāslavas novada Skaistas pagastā uz Sīvera ezera.
2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija - 2018.gada 17. martā no plkst. 6.30
līdz 7.30 pie kafejnīcas “Viktorija” Miera ielā 10, Skaistā, Skaistas pagastā. Sacensību
sākums plkst. 8.30.
2.3. Sacensību ilgums – līdz 2018.gada 17.marta plkst. 13:00.
2.4. Sacensības notiek saskaņā ar MK 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 800
„Makšķerēšanas, vēžzošanas un zemūdens medību noteikumi” nosacījumiem.
2.5. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķērēšanas kartei un personu
apliecinošam dokumentam. Bez makšķerēšanas kartes sacensībās piedalās tās personu
kategorijas, kurām noteikti atvieglojumi saskaņā ar „Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumu” 3.punkta nosacījumiem.
3. Dalībnieku pieteikumi
3.1. Sacensības notiek komandu un individuālajā konkurencē.
3.2. Komandā trīs dalībnieki. Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimuma grupas.
3.3. Iepriekšējie pieteikumi (pielikums Nr. 1) nosūtāmi uz e-pastu:
arnolds.skerskans@kraslava.lv līdz 2018.gada 16.martam plkst. 16.00 vai iesniedzami
2018.gada 17.martā sacensību dalībnieku pulcēšanās vietā līdz sacensību dalībnieku
reģistrācijas pabeigšanai.
4.Sacensību vadība
4.1. Sacensības organizē Krāslavas un Dagdas novadu pašvaldības.
4.2. Sacensību gaitu nodrošina tiesnešu kolēģija, kuras sastāvā ir sacensību galvenais
tiesnesis un divi sacensību tiesneši.
5. Sacensību norises kārtība
5.1. Sportisti vienalicīgi tiesīgi lietot ne vairāk kā trīs āliņģus, no kuriem viens
izmantojams makšķerēšanai, un divi rezerves, atzīmēti ar karodziņiem vai citiem
priekšmetiem.
5.2. Noķertās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās visu sacensību laiku
uzglabājamas tiesnešu izsniegtajā maisiņā.
5.3. Dalībnieki ir tiesīgi makšķerēt un veidot āļiņģus ne tuvāk kā 3 (trīs) metrus no cita
sacensību dalībnieka.
5.4. Sacensību laikā atļauts makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas aprīkota ar
vienu āķi. Makšķerēšana ar visa veida vizuļiem vai vairākāķu sistēmām nav atļauta.
5.5. Atļauts lietot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas vai nedzīvas zivtiņas. Zivis atļauts
piebarot.

5.6. Sacensību beigās dalībnieki zivis plastikāta maisiņā ar dalībnieka numuru nodod
sacensību tiesnešiem. Netīrās zivis ar sniega un ledus piejaukumu svēršanai netiek
pieņemtas.
5.7. Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mainīties vai palīdzēt ar
makšķerēšanas piederumiem un ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis, bez
tiesnešu atļaujas atstāt sacensību sektoru.
5.8. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes
zonas kārtības noteikumu ievērošanu.
5.9. Par sacensību noteikumu neievērošanu sacensības dalībniekam ar attiecīgu
tiesneša lēmumu tiek piešķirti 50 soda punkti. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks ar savām
darbībām mēģina ietekmēt sacensību rezultātus, ar galvenā tiesneša lēmumu viņš tiek
diskvalificēts, automātiski saņemot 100 soda punktus.
5.10. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku
un drošības noteikumu ievērošanu.
6. Sacensību uzvarētāju noteikšana
6.1. Uzvarētāju komandu nosaka pēc individuālajā ieskaitē saņemto punktu
kopsummas. Jā komandām ir vienāds iegūto punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc
lielākās zivs svara viņu kopējā lomā.
6.2. Individuālos uzvarētājus nosaka pēc sacensībās noķertā zivju kopsvara.
6.3 Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus
balvas
par
sacensību
rezultātiem.
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