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1. Sacensību mērķis
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri kā veselīgu
un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos veterānus šajā sporta veidā.
2. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek 2018.gada 4. un 5. augustā Madonas novada Kalsnavas pagastā
Aiviekstes upē.
Dalībnieku pulcēšanās 4.augustā Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 6, Kalsnavas pamatskolas
laukumā no plkst.11.00- 12.00.
1.POSMS- 4.AUGUSTĀ
Makšķerēšana Kalsnavas pagastā Aiviekstes upē, sacensību vietā vietu izloze un
sagatavošanās sacensībām. Makšķerēšana no plkst.15.00-19.00
2.POSMS- 5.AUGUSTĀ
Makšķerēšana Kalsnavas pagastā Aiviekstes upē. Plkst.6.00 vietu izloze un sagatavošanās
sacensībām. Makšķerēšanas sākums plkst. 8.00-12.00.
Katrā no posmiem makšķerēšanas laiks ir 4 stundas.
Plkst.13.00 rezultātu apkopošana un uzvarētāju apbalvošana.
Nakšņošana Kalsnavas pagastā, atpūtas vietā „Upmalas”, kas ir arī sacensību vieta. Līdzi
jābūt teltīm un nakšņošanai nepieciešamajam. Būs pieejama arī viena kempinga mājiņa
(vietu skaits ierobežots).
3. Sacensību organizators
Čempionāta organizators: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar Madonas
novada Kalsnavas pagasta pārvaldi, atbildīgais organizators Viktors Ūdris (tel.26590209).
Atbildīgais no federācijas puses- Miervaldis Bērziņš (tel.29174814). Galvenais tiesnesis
Andris Turkins.
4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās veterāni divās vecuma grupās 50+ un 60+. Dalībnieku iepriekšēja
pieteikšanās līdz 1.augustam, lai varētu iekārtot makšķerēšanas vietas. Pieteikties pa tel.
26590209 (Viktors Ūdris)
5. Dalības maksa
Dalības maksa- 5 Eiro no dalībnieka kā ziedojums kopējām vakariņām.
Dalības maksa tiek samaksāta piesakoties sacensībām uz vietas 4.augustā.

6. Dalībnieku inventārs un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem.
Katram dalībniekam atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem jābūt klāt derīgai makšķerēšanas
kartei.
Makšķerēt drīkst ar jebkuras sistēmas pludiņmakšķeri izņemot štekerus. Vienlaicīgi
sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi. Dzīvās zivtiņas kā
ēsmu izmantot nedrīkst. Līdakas lomā neskaita. Ieskaita zivis, kuras atbilst makšķerēšanas
noteikumiem.
Katrā posmā nosaka dalībnieka iegūto vietu, tā ir proporcionāla loma svaram.
Augstākā vieta ir dalībniekam ar lielāko loma svaru.
7. Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju katrā vecuma grupā kļūst dalībnieks ar abos posmos iegūto mazāko vietu
summu.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko kopējo zivju
svaru abos posmos.
8. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar federācijas dāvātiem kausiem,
medaļām un organizatoru piemiņas balvām.
Sacensību dalībnieki, atrodoties pie ūdens, tikai paši ir atbildīgi par risku un drošības
noteikumu ievērošanu.
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