Biedrības Sporta kluba „Latgols”

makšķerēšanas sacensības spiningošanā

„Lielā Ludzas zivs 2017”
Nolikums

1. Sacensību mērķis
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
1.2. Noteikt labākos sportistus spiningošanā.
2. Sacensību rīkotāji un tiesneši
2.1. Sacensības organizē Biedrība sporta klubs „Latgols” un Ludzas novada pašvaldība.
2.2. Sacensību tiesneši:
galvenais tiesnesis – Staņislavs Narnickis
tiesneši:
Anatolijs Petrovs
sekretariāts:
Lūcija Duncāne
Natālija Narnicka
3. Sacensību vieta un laiks.
3.1. Spiningošanas sacensību vieta: Lielais Ludzas ezers, Zvirgzdenes pagasts,
Ciblas novads.
3.2. Sacensību dalībnieku reģistrācija sākas 28. oktobrī no plkst. 7:30 līdz plkst.
9:00 automašīnu stāvlaukumā pie galvenās iebrauktuves (bijušais autodroms).
3.3. Papildus informācija www.ludza.lv , www.facebook.com/sklatgols;
3.4. Sacensību svinīgā atklāšana š.g. 28. oktobrī plkst. 8.45
3.5. Sacensības notiks 2017. gada 28. oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst.14:00.
4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt derīgām
makšķerēšanas kartēm (izņemot bērnus līdz 16 gadiem, invalīdus un
pensionārus vecākus par 65 gadiem). Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā (vienā
laivā ar vecākiem).
4.2. Sacensības notiek individuālajā un komandu konkurencē (laivā dalībnieku skaits ir
ierobežots - līdz 2 cilvēkiem) Komanda - viena laiva. Dalībnieki netiek dalīti
vecuma vai dzimumu grupās.

5. Finansiālie nosacījumi
5.1. Dalības maksa noteikta EUR 10.00 (desmit EUR) no viena dalībnieka
(pensionāriem, invalīdiem un bērniem līdz 16 gadiem nav jāmaksā dalības maksa).
Katrs dalībnieks, kurš vēlas piedalīties sacensībās reģistrējas līdz 2017.gada. 27.
oktobrim, samaksājot dalības maksu bankā uz kontu LV15PARX0008657480001
Biedrība sporta klubs „Latgols”,
Reģ. Nr. 42403016581 un jāpaziņo par
dalību pa tālruni 29491091, 28351822 vai uz e-pastu sklatgols@inbox.lv.
Reģistrācijas laikā dalībniekiem jāuzrāda bankas maksājumu orderis, kurā ir
norādīts dalībnieku skaits, vārds, uzvārds un personas kods.
5.2. Ja sacensību dalībniekam nav iespējas samaksāt dalības maksu iepriekš, viņš to var
izdarīt pirms sacensību sākuma, tikai iepriekš paziņojot pa uzrādītajiem telefona
numuriem.
6. Sacensību noteikumi.
6.1. Sacensības tiek rīkotas ievērojot LR Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi Nr. 800. no 01.02.2016.
6.2. Dalībnieki uz sacensībām ierodas ar savām laivām, kurām jābūt tehniskā kārtībā un
aprīkotām ar glābšanas inventāru.
6.3. Katram sacensību dalībniekam atļauts zvejot ar vienu spiningu no laivas (ar laivas
benzīna motoru, ar elektrisko motoru, bez motora), no noenkurotas, dreifējošas
laivas, kā arī trolingot, drīkst izmantot eholotes, mākslīgos mānekļus, izņemot
mākslīgās mušiņas, Velcējot drīkst izmantot tikai vienu spiningu. Aizliegts
makšķerēt un atrasties tuvāk par 50 m no citas laivas.
6.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs spiningot tikai sacensībām ierādītajā teritorijā
6.5. Komandu dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem,
ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.
6.6. Noslēdzoties sacensībām (līdz 14:00), sacensību dalībnieki nodod zivis tiesnesim,
to svēršanai. Tiks pieņemtas svēršanai tikai makšķerēšanas noteikumiem atbilstoša
izmēra un skaita zivis. Visām zivīm uz svēršanu jābūt nogalinātām, svaigām un
nesakropļotām. Pēc svēršanas zivis paliek pie galvenā tiesneša līdz laikam, ko
nosaka tiesnesis. Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā 15 min. pēc
svēršanas beigām, ko nosaka galvenais tiesnesis. Dalībnieks, kurš neievēros
sacensību noteikumus, tiks diskvalificēts.
6.7. Sacensību dalībnieku pienākums ir informēt tiesnesi par citu dalībnieku negodīgu
rīcību, sacensību norises un zivju lomu svēršanas laikā.
7. Drošības noteikumu ievērošana.
7.1. Katrs dalībnieks sacensību protokolā parakstās par to, ka laiva ar aprīkojuma ir
tehniskā kārtībā un, ka viņam ir glābšanas veste. Sacensību dalībnieks, atrodoties
uz ūdens, pats ir atbildīgs par risku un drošību uz ūdens.
7.2. Katram dalībniekam ir jābūt uzvilktai glābšanas vestei.
7.3. Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu, telšu celšanas vietām,
automašīnu stāvvietu.

8.

Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu.
8.1. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu un noteikumu
neievērošanu, sacensību dalībnieks, ar sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var tikt
diskvalificēts.
8.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas
kārtības noteikumu ievērošanu.
8.3. Strīdīgos jautājumos, gala lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis.
Galvenajam tiesnesim ir tiesības veikt korekcijas sacensību nolikumā.

9. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana.
9.1. Sacensību uzvarētājs tiks noteikts kā individuālajā tā un komandas ieskaitē pēc visu
noķerto zivju kopējā svara (kg).
9.2. Atsevišķi tiks vērtēts viena lielākā zivs, un fiksēts dalībnieks, kurš to noķēris. Tas
tiks kronēts par “Zivju karali”. Vērtēšanai tiks pieņemtas sekojošas zivis – līdakas,
asari, zandarti, plauži. Vienāda svara gadījumā uzvar dalībnieks, kuram lielākā (kg)
zivs.
9.3. Tiek apbalvotas trīs komandas, komandu vērtējumā un trīs sacensību dalībnieki individuālajā vērtējumā.
9.4. Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
10. Apbalvošana.
10.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgam balvām, kausiem un
diplomiem.
10.2. Lielākās zivs īpašnieks tiek apbalvots ar dāvanas karti, piemiņas balvu, kausu
un diplomu.
10.3. Paredzētas arī dažādas pārsteiguma balvas.

