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BIEDRĪBAS SPORTA KLUBA „LATGOLS”
ČEMPIONĀTS ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ
SACENSĪBU

„Ludzas ziemas zivs 2019”
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis.
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt novada
labākās komandas un sportistus zemledus makšķerēšanā.
2. Sacensību laiks un vieta.
2.1. Biedrības Sporta kluba „Latgols” čempionāts zemledus makšķerēšanā notiek 2019. gada 16.
februārī Ludzas novadā uz Ludzas Mazā ezerā, kura nolikums saskaņots ar Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi un Ludzas novada pašvaldību.
2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija š.g. 16. februārī no plkst. 7.00 līdz 8.30 pie
Ludzas Mazā ezera, pilsētas pludmalē, sacensību sākums 9.00.
2.3. Sacensību ilgumu un finālu nosaka galvenais tiesnesis.
2.4. Sīkāka informācija Ludzas novada mājas lapā www.ludza.lv
3. Sacensību dalībnieki.
3.1 Biedrības Sporta kluba „Latgols” čempionātā zemledus makšķerēšanā var piedalīties
Ludzas novada, citu pašvaldību, skolu, uzņēmumu, iestāžu komandas un republikas novadu, pilsētu
zemledus zvejas cienītāji. Dalībniekiem līdzi ir jāņem makšķerēšanas karte.
4. Dalībnieku uzņemšana, pieteikumi un dalības maksa.
4.1. Sacensības notiek individuālajā un komandas konkurencē, katrā komandā trīs
dalībnieki. Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimuma grupās. Dalības maksa noteikta EUR
10 (desmit EUR) no viena dalībnieka. Pensionāriem un jauniešiem līdz 14 gadiem - EUR 1
(viens EUR) no dalībnieka.

4.2. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu, apmaksā Ludzas
novada pašvaldība un biedrība Sporta klubs „Latgols”. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku
piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
4.3. Iepriekšējie pieteikumi pa tel. 29491091, 28351822.
Pieteikumus var iesniegt pa e-pastu: sklatgols@inbox.lv līdz šī.g. 15.februārim vai komandu
pulcēšanās vietā līdz sacensību sākumam. Pielikumā: Pieteikuma forma Nr.1.
5. Sacensību vadība.
5.1. Sacensības organizē un vada Ludzas novada pašvaldība un biedrība Sporta klubs
„Latgols‘. To norises gaitu nodrošina tiesnešu kolēģija. Sacensību galvenais tiesnesis Andrejs
Narnickis, tiesneši: Aleksandrs Narnickis, Anatolijs Petrovs, sacensību sekretariāts 3 cilvēku
sastāvā.
6. Sacensību sarīkošanas noteikumi.
6.1. Sacensības tiek rīkotas ievērojot Ministru kabineta Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumus Nr 800. no 22.12.2015.
6.2. Sportistam jābūt vienam karodziņam, ar ko atzīmēt savu āliņģi,
makšķerējot karodziņam jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50 cm no āliņģa.
6.3. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kuri tiek izdalīti katram
dalībniekam
6.4. Dalībnieks drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 10 (desmit)
m viens no otra.
6.5. Dalībnieks drīkst sagatavot jebkuru makšķeru skaitu, bet sacensībās drīkst
makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi, kas nav lielāks par 10 mm un bez papildus
svariņa. Makšķerēt atļauts tikai turot makšķeri rokās.
6.6. Atļauts lietot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un nedzīvas zivtiņas. Zivis
atļauts piebarot.
6.7. Sacensību beigās dalībnieki zivis plastikāta maisiņā ar dalībnieka numuru nodod
vecākajam tiesnesim vērtēšanai. Netīrās zivis ar sniega un ledus piejaukumu vērtēšanai nepieņem.
6.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mainīties vai palīdzēt ar makšķerēšanas
piederumiem un ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis, bez tiesneša atļaujas atstāt
sacensību sektoru.
6.9. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas
kārtības noteikumu ievērošanu.
6.10. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu un noteikumu
neievērošanu sacensības dalībnieks, ar sacensības galvenā tiesneša lēmumu var tikt diskvalificēts,
ka arī sacensības dalībnieku pienākums ir informēt tiesnešus par citu dalībnieku negodīgo rīcību.
6.11. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un
drošības noteikumu ievērošanu. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķērēšanas
kartei.
7. Sacensību uzvarētāju noteikšana
7.1. Uzvarētāju komandu noteiks pēc komandas triju dalībnieku noķerto zivju kopējā svara,
ja uzvarētāju komandām ir vienāds kopējais zivju svars, komandas uzvarētājus nosaka lielākā zivs
viņu lomā.
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7.2. Individuālos uzvarētājus nosaka sacensībās lielākais loms (pēc svara).
7.3 Uzvarētājs – sacensību dalībnieks, kuram ir vislielākā noķertā zivs pēc svara.
7.4. Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
8. Uzvarētāju apbalvošana.
8.1. Individuālie sportistus -1. - 3. vietas ieguvējus apbalvos ar Biedrības Sporta kluba
„Latgols” kausiem, medaļām un balvam, kā arī jaunākais dalībnieks un sieviete - uzvarētāja (starp
sievietēm) saņems pārsteiguma balvas.
8.2. Komandas uzvarētājas -1. - 3.vietas ieguvējas apbalvos ar piemiņas kausiem, medaļām,
un balvām.
BIEDRĪBA SPORTA KLUBS „LATGOLS”
valdes priekšsēdētājs:
29.01.2019.

Staņislavs Narnickis
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Pielikums Nr. 1

___________________________________________________________________________
( Komandas nosaukums, adrese)

PIETEIKUMS
Biedrības sporta kluba „Latgols” čempionātam
”Ludzas ziemas zivs 2019’ zemledus makšķerēšanā.
Ludzas Mazājs ezers

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

2019.gada 16. februāri

Personas
kods

Spec. atzīmes.
(pensionārs,
juniors)

Komandas
nosaukums

1
2
3

Komandas kapteinis /pārstāvis /__________________________________
/paraksts
/vārds,uzvārds /
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Dalībnieka
paraksts par
veselības
stāvokli

