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Mērsraga 2017.gada kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā.

Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Zemledus makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2017. gada Mērsraga novada un apkārtējo novadu labāko sportistu noteikšana
zemledus makšķerēšanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2017. gada 18. Martā Sasmakas ezerā. Sacensību sākums 8:30.
Pulcēšanās un reģistrēšanās pie ezera peldvietas 8:00.
Kausa organizators – Mērsraga novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs.
Tiesneši:
Oskars Apsītis
Viktors Sibiļevs
Dagnis Ķevlis

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Mērsraga novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālajā konkurencē. Individuālas
konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalības maksa 10 eur no dalībnieka, vai 30 eur
no komandas. Dalībnieki netiek dalīti dzimuma vai vecuma grupās.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot MK noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” noteiktās prasības un citus tiesību aktu prasības, kuras
ir spēkā attiecīgajā vietā. Sacensības norisināsies Sasmakas ūdenskrātuvē ar
karodziņiem norobežotos sektoros, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis sacensību
dienā pirms sacensību sākuma.
Makšķerēšana notiks 3 sektoros katrs komandas dalībnieks makšķerē savā sektorā.
Sacensības notiks divās kārtās.
Katram sacensību dalībniekam ir jābūt līdzi diviem karodziņiem, ar kuriem viņš
atzīmē savus āliņģus – āliņģa apzīmējumam jāatrodas ne vairāk kā 0,5 m attālumā no
āliņģa, Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā
5m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas
nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. (Ar bļitku makšķerēt aizliegts)
Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, kuras atļautas
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību
laikā zivis atļauts piebarot.
Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar
tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar
makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem
zivis.
Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā sektorā.
Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai
maisiņā.
Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru
apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar sniega, ledus un cita
veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas).
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un
drošības noteikumu ievērošanu uz ledus.
Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī
ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Katram
dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei un dokumentam, kurš ļauj
identificēt personu.
Sacensību ilgums katrā kārtā – 2,5 stundas.
Dalībnieka rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā,
netiek vērtēts.

5. Uzvarētāju noteikšana.

Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās komandu konkurencē kļūst
komanda, kurai ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (1. vieta - 1
punkts, 2. vieta - 2 punkti, 3. vieta -3. punkti…………..). Vienādu punktu skaita
gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars. Par uzvarētāju
individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kurš abās kārtās kopā ieguvis mazāko
punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks,
kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars.
6. Apbalvošana.
Komanda, kura izcīnījusi pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvota ar
čempiona kausu, čempiona medaļām, diplomiem, 2. un 3. vietas ieguvēji - ar
attiecīgām medaļām, diplomiem un kausiem.
Dalībnieks, kurš izcīnījis pirmo vietu sacensību individuālajā kopvērtējumā, tiek
apbalvots ar čempiona kausu, čempiona medaļu, diplomu, 2. un 3. vietas ieguvēji - ar
attiecīgām medaļām, kausiem, diplomiem.

PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ledus pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Kontakta tālruņi.
Oskars Apsītis-29373190
Ivars Indruškevičs-26455993

