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MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅA SPININGOŠANĀ - 2016.
Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2016. gada labāko Mērsraga sportistu noteikšana spiningošanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2016. gadā trīs posmos.
1.posms - 23.07.2016.- reģistrēšanās 4:00 –starts 4:30 laivu bāze „Bebri” Engures
ezers
2.posms - 27.08.2016. .- reģistrēšanās 13:30 –starts14:00 laivu bāze „Bebri”
Engures ezers
3.posms - 17.09.2016. .- reģistrēšanās 5:30–starts 6:00 laivu bāze „Bebri” Engures
ezers.

Kausa izcīņas organizators – Mērsraga novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs 26455993
Tiesnesis-Oskars Apsītis 29373190
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Talsu novada pārvaldēm un Rojas novada, kā arī no
citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 1 laivu ekipāža ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām,
piereģistrējoties jāiemaksā dalības maksa 10 Eur.
Dalībnieku skaits ir neierobežots.
Dalībnieki var startēt savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Dalībniekiem,
atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Komanda var startēt arī
nepilnā sastāvā

Elektromotoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā
ūdenstilpē. Gadījumos, kad tiek izmantoti motori, un noteikumi to paredz, vismaz
vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt mērlineālam un palīgierīcēm
zivs atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura
piedalās vairākās kārtās, jāpiesaka pirms pirmās kārtas (visu trīs posmu laikā atļauts
ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī,
ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots.
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas
ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot
vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju,
sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī
jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas
nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) - 8 stundas. Sākuma laiku
atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no
nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta.
Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts
cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā
neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek
noteikta tikai trīs kārtu kopvērtējumā.
Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas.
Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu
summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri
atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar augstāko vietu
kādā no posmiem, ja tās vienādas tad, lielāko kopīgo zivju svaru summu, ja tas
vienāds tad lielāko svaru kādā no posmiem.
6. Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvota ar
kausiem un čempionu medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar
attiecīgiem kausiem un medaļām un diplomiem, 4,5,6 vietas komandas saņem
piemiņas kausus un diplomus. Komandas, kuras katrā posmā izcīnījušas pirmās trīs
vietas, tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji
kopvērtējumā saņem naudas balvas, vai dāvanu kartes.
PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

