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MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅA ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ.
Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Zemledus makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2010. gada Rojas novada un apkārtējo novadu labāko sportistu noteikšana zemledus
makšķerēšanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2010. gada 9. janvārī Sasmakas ezerā. Sacensību sākums 8:00.
Pulcēšanās pie Valdemārpils centrālās autobusa pieturas.
Kausa organizators – Rojas novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs.
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Rojas novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Vērtēšana notiek individuāli un komandas vērtējumā.
Komandas sastāvā ir 3 dalībnieki. Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa
Ls 10. Individuāli startējot dalības maksa 3 Ls.
Dalībnieku skaits ir neierobežots.
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas noteikumiem.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas
ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) – 2,5 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. Par drošību uz ledus atbildīgi paši sacensību

dalībnieki.
Dalībnieka rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā,
netiek vērtēts.
5. Uzvarētāju noteikšana.
Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās vietas. Augstāko
vietu iegūst komanda ar mazāko abās kārtās iegūto vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir komandai ar lielāko kopīgo zivju
svaru summu. Tas pats individuālajā vērtējumā.
6. Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvota ar kausu
un čempionu medaļām un diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgām
medaļām un diplomiem. Tas pats individuālajā vērtējumā. Sacensību uzvarētājiem
medaļas un diplomi tiek pasniegti tūlīt pēc sacensību noslēguma, kausi tiek pasniegti
Rojas novada Mērsraga sportistu 2010. gada svinīgajā gada noslēguma ceremonijā.
PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ledus pilnā mērā atbild tikai personīgi.

