LR 2020. gada čempionāts fīdermakšķerēšanā.

NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas:
● Lai popularizētu makšķerēšanu ar fīderi un noteiktu labākos Latvijas
sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.
● Lai noteiktu Latvijas izlases komandas sastāvu startam 2021. gada pasaules
čempionātā makšķerēšanā ar fīderi (PČ). Izlases kandidātam obligāti
jāpiedalās visos Latvijas čempionāta (LČ) posmos. Izlases kandidātam
jāpārstāv kāds no LMSF biedriem. Kandidēt uz vietu Latvijas izlasē var tikai
tie sportisti, kuri ir piedalījušies vismaz divos atlases ciklos.
● Lai noteiktu labāko klubu startam 2021. gada klubu čempionātā
makšķerēšanā ar fīderi. Klubam jābūt LMSF biedram.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 4 (četros) posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:
1. posms 25.-26.04.2020 – Lielupe, Jelgava
2. posms 13.-14.06.2020 – Mazais Ansis, Rubene, Kocēnu novads
3. posms 15.-16.08.2020 – Prūšu ūdenskrātuve, Priekules novads
4. posms 03.-04.10.2020 – Lielupe , "Kalnciems"

Visos sacensību posmos tiek ieskaitītas lomā visu sugu un izmēru zivis atbilstoši
Latvijas Makšķerēšanas noteikumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800).
Sacensību posmus organizē LMSF sadarbībā ar attiecīgā posma vai visa
čempionāta atbalstītājiem.

Reģistrējoties sacensībām, sportisti automātiski dod savu piekrišanu sava vārda,
uzvārda, kā arī sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami,
publicēšanai plašsaziņas līdzekļos.
Sacensību dalībniekiem atļauts trenēties sacensību vietā neierobežotu laiku, bet
dienu pirms sacensībām treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sacensību
dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.
Visiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību posma
sākuma.

Dalībnieku reģistrācija, sektoru izloze – 7:15
Sacensību atklāšana – 7:45
Dalībnieku ieiešana sektoros – pirmais signāls – 8:15
Barības un ēsmas limita kontrole - otrais signāls – 9:15
Iebarošanas signāls – trešais signāls - 9:50
Makšķerēšanas sākums - ceturtais signāls - 10:00
5 minūšu brīdinājuma signāls - piektais signāls – 14:55
Makšķerēšanas beigas - sestais signāls - 15:00
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.
Dalībnieku reģistrācija un izloze katras kārtas otrās dienas sacensībām - 7:15
Dalībnieku ieiešana sektoros – pirmais signāls – 8:15
Barības un ēsmas limita kontrole - otrais signāls – 9:15
Iebarošanas signāls – trešais signāls – 9:50
Makšķerēšanas sākums - ceturtais signāls – 10:00
5 minūšu brīdinājuma signāls - piektais signāls – 14:55
Makšķerēšanas beigas - sestais signāls – 15:00
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15:00 – 16:00
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums –
17:00
Atbildīgais organizators: LMSF, Vladislavs Tolmačovs, mob. tālr. 26473761
3. Sacensību dalībnieki.
Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar fīderi notiek komandu un individuālajā
vērtējumā. Komandas sastāvā startē 4 sportisti. Minimālais komandu skaits ir 8,

pie mazāka komandu skaita čempionāts notiek tikai individuālajā ieskaitē.
Sacensības ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst
piedalīties jebkuras citas valsts komandas vai individuālie dalībnieki. Dalībnieku
skaita ierobežojumi iespējami tad, ja ūdenstilpnes krasta dēļ nav iespējams izvietot
lielāku dalībnieku skaitu. Ja ūdenstilpnes krasta garums neļauj izvietot visus
dalībniekus, priekšroka tiek dota dalībniekiem no Latvijas. Ja nav iespējams
izvietot visus dalībniekus no Latvijas, tad priekšroka tiek dota komandu sastāvā
startējošiem dalībniekiem. Ja visi dalībnieki pārstāv komandas, tad priekšroka tiek
dota komandām, kuras reģistrējušās dalībai attiecīgajā posmā agrāk.
Dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību kārtējā posma,
zvanot vai sūtot īsziņu uz mob. tālruņa numuru 26473761 vai sūtot pieteikuma epastu uz adresi vladislavs@eddi.lv. Dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju
pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Visiem dalībniekiem vajag pārstāvēt
kādu no LMSF biedriem.
Komandu pieteikumā nepieciešams iekļaut sekojošu informāciju: komandas
nosaukums, četru dalībnieku vārdi un uzvārdi, katra dalībnieka mob. tālruņa
numurus. Viena vai divu treneru vārdi un uzvārdi (ja tādi ir).
Par izmaiņām komandas sastāvā jāpaziņo pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma.
Katrs dalībnieks čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu komandu.
Komandas treneris var aizvietot kādu sportistu. Sacensību laikā, traumas gadījumā,
treneris vai rezervists var aizvietot sportistu, bet nevar mainīt aprīkojumu.
Dalībnieku maiņu jāapstiprina žūrijas dalībniekam.
Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un makšķernieka
kartei.
Dalības maksa par vienu sacensību posmu ir 20,- eiro no dalībnieka, naudu var
iemaksāt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571), konta Nr.
LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.
3. Reģistrācija un sektoru izloze.
Katra posma pirmajā dienā notiek dalībnieku reģistrācija.
Pirmajā posmā reģistrācijas laikā tiek pārbaudītas makšķerēšanas kartes.

Komandu pārstāvji izlozē zonas un sektorus. Izlozes secību komandām nosaka pēc
iepriekšējā gada reitinga. Komandām, kas piedalās pirmo gadu, izloze notiek
reģistrācijas secībā.
Vienas komandas dalībnieki nedrīkst ieņemt vairāk kā vienu malējo sektoru.
Malējos sektorus pirms sacensībām nosaka žūrija.
Individuālie dalībnieki izlozē zonas un sektorus. Izlozes kartību nosaka pēc
iepriekšējā gada reitinga. Dalībniekiem, kuri piedalās pirmo gadu, izloze notiek
reģistrācijas secībā.
Otrajā dienā izloze notiek apgrieztā secībā. No izlozes tiek izņemti malējie sektori
un izloze notiek starp komandām, kurām pirmajā dienā kāds no dalībniekiem tika
ielozēts malējā sektorā.
Malējie sektori tiek atgriezti izlozē un izloze turpinās apgrieztā secībā komandām,
kurām pirmajā dienā neviens no dalībniekiem netika ielozēts malējā sektorā.
Notiek izloze individuālajiem dalībniekiem apgrieztā secībā, kontrolējot, lai
dalībnieki netiek ielozēti malējos sektoros divas dienas pēc kārtas.
Katras dienas izlozei jābūt pabeigtai ne vēlāk kā 30 minūtes pirms ieiešanas
sektoros.
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek balstoties uz F.I.P.S.e.d. makšķerēšanas sacensību noteikumiem
un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs (Ministru
kabineta noteikumi Nr. 800).
Sacensību atklāšanā organizators paziņo par tā brīža zivju izmēra un citiem
ierobežojumiem. Svēršanas laikā tiesneši var pārmērīt zivis. Ja sportista lomā tiek
konstatēta zemmēra vai lieguma zivs, tiek fiksēts pārkāpums.
Sacensību laikā komandu kapteiņiem/rezervistiem obligāti jāvalkā sarkana veste.
Vienlaicīgi sektorā var atrasties tikai viens kapteinis/rezervists.
Kapteinis/rezervists var ieiet tikai savas komandas dalībnieku sektoros un drīkst
dot mutiskus padomus. Jebkura cita veida palīdzība ir aizliegta.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā ir 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras
kārtas ir 105 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts
iebarot. Pirms ieiešanas signāla sektorā drīkst novietot makšķerēšanas aprīkojumu

pašam sportistam neieejot sektorā. Nav atļauts ārpus sava sektora montēt
makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu. Pēc ieiešanas signāla
dalībnieks drīkst sagatavot aprīkojumu sektorā, bet dalībnieks nevar saņemt
palīdzību. Barības un ēsmas atļauts sagatavot līdz barību un ēsmu pārbaudes
signālam, to var darīt sportists savā sektorā vai cita persona ārpus sektora. Pēc
barību pārbaudes signāla ēsmām un barībai jābūt novietotām sektorā. Barību
jāuzrāda gatavu lietošanai (samitrināta, iekļaujot zemi, akmeņus, miltus, graudus
un pārējās netoksiskās piedevas), aizvērti iepakojumi nav atļauti. Pēc pārbaudes
aizliegts ienest sektorā papildus ēsmas un barību, kā arī sijāt barību caur sietu un
maisīt ar elektrisko mikseri. Pēc pārbaudes barības mitrināšanu atļauts veikt tikai
izmantojot smidzinātāju.
Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit)
litrus barības.
Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis un/vai džokeris
nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus plus 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa āķa tiesai. Pēc
uzrādīšanas motili, kas paredzēts āķim, drīkst pievienot barībai. Slieku daudzums
nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus, tās jāuzrāda nesagrieztā veidā. Visa dzīvā ēsma
jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri salasāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas
pārbaudei tās nedrīkst pievienot vienu otrai. Ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas
vai tās daļu klātbūtne, barība tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tas ir - līdz
2,5 litriem.
Pievienot barībai un izmantot kā ēsmu atļauts tikai dzīvās ēsmas un dabīgas
izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus). Aizliegts izmantot
dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu
maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), makšķerējot ēsmai jābūt
uzdurtai uz āķa.
Nelieli iepakojumi ar ēsmai paredzētām piedevām (t. s. “ķīmiju”) ir atļauti.
Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3,5 metrus garam. Ja kādā no posma
kārtām dalībnieks izmanto īsāku tīkliņu, viņš saņem sodu tikai vienu reizi
attiecīgajā posmā, pat ja izmanto īsāku tīkliņu visās attiecīgā sacensību posma
dienās.
Jābūt vismaz vienam tiesnesim divās zonās, tienešiem jāpārzina sacensību
noteikumi.

Ja sacensības kādu no dienām tiek pārtrauktas nelabvēlīgu apstākļu dēļ un
sacensības ir ilgušas vismaz 2 stundas, tad rezultāts var tikt ieskaitīts pēc žūrijas
lēmuma. Sacensību ilgums var tikt samazināts, ja žūrija izlemj, ka apstākļi neļauj
turpināt sacensības.
Maksimālais atļautais āķa izmērs ir aptuveni Nr. 10 – attālumam no āķa dzelkšņa
līdz kātiņam jābūt ne lielākam par 7mm.
Zivs tiek ieskaitīta lomā arī tad, ja ir nejauši aizķerta ar āķi ārpus mutes. Apzināta
zivju aizķeršana jeb “cemmerēšana” ir aizliegta.
Ja zivs izvadīšanas laikā dalībnieku makšķeru auklas sakrustojas, zivs tiek
ieskaitīta lomā pie nosacījuma, ka auklas atbrīvojas pirms zivs tiek izcelta no
ūdens. Ja diviem makšķerniekiem izvadot zivi (divas zivis) sakrustojas auklas,
abas zivis tiek ieskaitītas lomā pie nosacījuma, ka auklas atbrīvojas pirms zivis tiek
izceltas no ūdens. Ja auklas paliek sakrustotas kad zivs (zivis) tiek izcelta no
ūdens, neviena no šīm zivīm netiek ieskaitīta lomā. Tās nekavējoties jāatlaiž.
Eholotu izmantošana oficiālajā treniņā un sacensību dienās ir aizliegta.
Dronu izmantošana oficiālā treniņa un sacensību dienās ir atļauta tikai pēc
saskaņošanas ar attiecīgā posma rīkotāju un LMSF.
Aizliegts mērīt iemetiena distanci ar elektroniskām un mehāniskām ierīcēm.
Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts izmantot rācijas un austiņas.
Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un spoli uz auklas nav
izvietoti nekāda veida barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti (mezgli,
gumijas vai silikona gabaliņi, skrotis u.t.t.).
Atļauts izmantot šoklīderi ar minimālo garumu 7m.
Atļauta tikai “fīdera” makšķerēšanas tehnika. Fīdera barotava ir obligāta uz visām
makšķerēm sacensību laikā. “method feeder” tehnika ir aizliegta.
Makšķerēšanai un iebarošanai nav obligāti izmantot speciāli fīdermakšķerēšanai
paredzētās makšķeres. Piemēram, ir atļauts izmantot arī karpu un jūras
makšķerēšanai paredzētās makšķeres.
Pavadas minimālais garums ir 50 cm, mērot no barotavas apakšas līdz āķim.

Atļauts izmantot jebkādas formas un materiāla barotavas. Maksimālais barotavas
izmērs – 7 cm garumā un 5 cm diametrā. Minimālais barotavas izmērs - 1.5 cm
garumā un 1.5 cm diametrā, minimālais barotavas svars ir 15gr. Atļauts makšķerēt
gan ar pilnu, gan tukšu barotavu.
Barību atļauts izvietot tikai barotavas iekšpusē.
Makšķerējot vienlaicīgi ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri ar vienu āķi, bet
sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un
sistēmu. Makšķeri var turēt rokās vai novietot uz statīva. Makšķerei obligāti jābūt
ar spoli un barotavu. Rezerves makšķerēm uz āķa nedrīkst atrasties ēsma, kā arī
barotavai ir jābūt tukšai.
Sacensību laikā obligāti jāveic iemetiens, tā lai aukla iztinas no spoles kasetes.
Pēc zivs noķeršanas ir aizliegts turpināt makšķerēt līdz brīdim, kad zivs ir ievietota
uzglabājamā tīkliņā.
Dalībniekiem aizliegts saņemt jebkādu palīdzību zivis izvilkšanā.
Atļauts izmantot platformas ar maksimālo izmēru 1 x 1 m. Platformu kājas drīkst
novietot ūdenī. Var izvietot papildus platformas no sāna, pie nosacījuma, ka šīs
platformas tiek izmantotas tikai mantu novietošanai.
Dalībnieks drīkst izmantot sektora telpu pec saviem ieskatiem.
Katram sacensību dalībniekam makšķerējot un iebarojot jāievēro sava sektora
robežas. Izvadīšanas laikā zivis var pamest sektoru, bet, ja auklas sakrustosies un
neatbrīvosies pirms zivs tiks izvilkta no ūdens, zivs netiek ieskaitīta lomā, to
nekavējoties jāatlaiž. Ja dalībnieks atsakās to darīt un ievieto zivi uzglabājamā
tīkliņā, pie beigu svēršanas tiesneši atsevišķi nosver lielāko zivi un atzīmē to
protokolā. Žūrija lemj, vai noņemt lielākās zivs svaru no kopējā loma. Dalībnieks
saņem sodu, ja pārkāpums tiek apstiprināts.
Tikai organizētāju autorizētas personas var ieiet sektorā, lai uzņemtu foto/video.
Pec pirmā signāla dalībnieks drīkst ieiet sektorā un sākt gatavot aprīkojumu. Mērīt
dziļumu un regulēt iemetiena attālumu ir atļauts tikai izmantojot makšķeri, kas
aprīkota ar marķiera svariņu un ir bez pavadas un āķa.
Otrais signāls – barību un ēsmu kontrole.

Trešais signāls - atļauts sākt iebarošanu. Iebarošana atļauta izmantojot tikai
barotavas. Mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci ir aizliegts.
Iebarošanai nedrīkst izmantot makšķeri, kurai pielikta pavada.
Ceturtais signāls – sacensību sākums.
Piektais signāls - 5 minūšu brīdinājuma signāls pirms sacensību beigām.
Sestais signāls – sacensību beigas. Zivis, kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu
signāla, netiek ieskaitītas lomā, tās nekavējoties jāatlaiž.
Lomiem visos zonas sektoros jābūt svērtiem ar vienādiem svariem. Loms tiek
ierakstīts gramos. Gadījumā, ja zivju izmērs ir ļoti mazs un svari nereģistrē svaru,
protokolā ieraksta 0 gramus un zivju skaitu. Ja ir vairāki dalībnieki ar zivīm bez
svara, reitingā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāko zivju skaitu.
Kamēr dalībnieki gaida svēršanas procedūru, uzglabājamais tīkliņš ar zivīm jātur
ūdenī.
Katrs dalībnieks pārbauda un parakstās protokolā par fiksētā svara pareizību.
Makšķeres maksimālais garums ir 4,5m.
Žūrijas sastāvs - LMSF pārstāvis, galvenais tiesnesis un kāda kluba kapteinis.
Sūdzības par pārkāpumiem jānodod Galvenajam tiesnesim vai LMSF pārstāvim ne
vēlāk ka 1 stundu pēc posma beigām. Sūdzību piefiksē rakstiski. To izskata žūrijā.
Var būt iesniegti foto, video vai citi pierādījumi. Vienlaicīgi ar sūdzības
iesniegšanu jāiemaksā depozīts 20 EUR apjomā. Ja sūdzība netiek apstiprināta,
depozīts tiek pārskaitīts uz LMSF kontu.
Ja kāds no dalībniekiem saņem brīdinājumu vai sodu, par to paziņo individuāli vai
kluba pārstāvim.
Par katru pārkāpumu sportistam tiek izteikts mutisks brīdinājums. Ja sportistam jau
ir brīdinājums, tad viņš saņem dzelteno kartiņu. Pie trešā pārkāpuma sportista
uzrādītais rezultāts tiek anulēts (piešķirot rezultātu – dalībnieku skaits zona +1
punkts). Pie tālākiem pārkāpumiem dalībnieku var nepielaist pie sacensībām, par
to lemj sacensību galvenais tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis. Dzeltenās kartiņas
un brīdinājumi nepāriet uz nākamo sezonu.

LMSF pārstāvji un galvenais tiesnesis var ienākt sektorā, lai fiksētu pārkāpumu.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara. Par izcīnīto
vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu
skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Ja kopsvars ir vienāds, tad
dalībnieki saņem vidējo punktu skaitu, par kuru viņi cīnās, starp tiem kam lomu
svars vienāds. Piemēram, 2 dalībniekiem vienāds svars cīņā par 5. vietu (5+6):2 =
5.5 punkti katram dalībniekam. Ja dalībnieks nav noķēris zivis, tad viņš ieņem
pēdējo vietu zonā. Ja vairāki dalībnieki nav noķēruši nevienu zivi, tad viņi saņem
vidējo punktu skaitu starp iespējamām vietām. Piemēram – zonā 15 dalībnieki un 7
no tiem neko nenoķēra (9+15):2 = 12 punkti katram.
Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus atbilstoši vietai, kas
seko pēc pēdējās.
Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību
kārtām ir vismazākais punktu skaits. Vienādu punktu skaita gadījumā par
uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.
Ja kopsvars arī ir vienāds, tad augstākā vieta tiek piešķirta tam, kuram viens no
dienu lomiem ir lielāks. Ja arī tas ir vienāds, tad augstākā vieta tiek piešķirta tam,
kuram ir lielākā sektoru summa divās dienās.
Komandu vērtējumā posma augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot abu kārtu
rezultātu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa. Vienādu punktu skaita
gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars abās kārtas
kopumā. Ja svars vienāds, tad augstākā vieta tiek piešķirta komandai, kurai
vislielākais komandas loma svars kādā no dienām. Ja ari tas vienāds, tad augstāk
būs komanda kurai vismazākais punktu skaits kādā no dienām.
Par čempionāta uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kurš četros
sacensību posmos, vērtējot visu 8 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko
punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst sportists,
kuram lielāks noķerto zivju svars četros posmos kopumā. Ja kopsvars arī vienāds,
tad augstākā vieta tam, kuram viens no dienu lomiem ir lielāks. Ja ari tas vienāds,
tad augstākā vieta tam, kuram lielākā sektoru summa 8 sacensību kārtās.

Komandu kopvērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot četru posmu
kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek
visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir komandai, kurai ir
lielāks noķerto zivju svars četros posmos kopumā. Ja svars vienāds, tad augstākā
vieta komandai, kurai vislielākais komandas loma svars kādā no dienām. Ja ari tas
vienāds, tad augstāk būs komanda, kurai vismazākais punktu skaits kādā no
dienām.
Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu
pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības
naudu 20 EUR apjomā. Ja sūdzība netiks apstiprināta, depozīts tiek pārskaitīts
LMSF kontā.
6. Apbalvošana.
Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarējušā komanda iegūst Latvijas
2020. gada čempiona titulu fīdermakšķerēšanā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā un komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar
čempionāta kausiem un medaļām.
Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā un komandu vērtējumā tiek
apbalvoti ar medaļām.
7. Īpašie noteikumi
Ja sacensības tiek pārtrauktas nelabvēlīgu apstākļu dēļ, tiks padots garš signāls un
visiem dalībniekiem obligāti jāiziet no sektoriem. Zivis, kas noķertas pēc signāla,
nekavējoties jāatlaiž. Ja apstākļi mainās un var turpināt sacensības, tiek padots otrs
signāls, pēc kura dalībnieki var atgriezties savos sektoros. Pēc 5 minūtēm tiks
padots trešais signāls, pēc kura var turpināt makšķerēt.
Vienā kārtā var būt ne vairāk kā 2 pārtraukumi, kopējā ilgumā ne vairāk kā viena
stunda. Savādāk kārta netiek ieskaitīta. Žūrija var samazināt kārtas ilgumu.
Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka viņu
veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties LMSF rīkotajās
sacensībās;
Par savu drošību, tai skaitā pie ūdens un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi paši
dalībnieki;

Ar savu rīcību dalībnieki apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas
varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.
Apstiprināts LMSF valde 08.02.2020

