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Apstiprināts LMSF valdes sēdē 21.03.2022. 
 
 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 
 
 

BTA Latvijas Republikas 2022. gada čempionāts spiningošanā no laivām  
ar mākslīgo mānekli 

 
 

NOLIKUMS 
 
 
Sacensību mērķi un organizācija 
 
BTA Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām ar mākslīgo mānekli (turpmāk tekstā – 
Sacensības) organizē Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk tekstā – LMSF), 
Reģ. Nr. 40008023571, labāko sportistu un komandu noteikšanai. Latvijas sportistu reitinga 
veidošanai, saskaņā ar kuru tiek veikta Latvijas izlases kandidātu noteikšana dalībai pasaules 
čempionātā. Kā arī makšķerēšanas sporta popularizēšanai un pieredzes apmaiņai. 
 
Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar LMSF disciplīnas spiningošana no laivām ar mākslīgo 
mānekli Latvijas čempionāta sacensību noteikumiem. 
 
Par sacensību organizāciju atbildīgā persona, LMSF valdes loceklis, Kristaps Kotāns; 
kristaps.kotans@inbox.lv; +371 26601995 
Galvenais tiesnesis, atbildīgais par sabiedrisko kārtību, par higiēnas, ugunsdrošības,  drošības 
noteikumu ievērošanu: Egīls Draudiņš, egils.draudins@gmail.com; +371 29249144; 

Tiesnesis, atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, medicīniskās 
palīdzības pieejamību: Gatis Gūts, gatis.guts@gmail.com  

Sacensību dalībnieki 
 
Sacensībās drīkst piedalīties: 
 
Sportisti, komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF biedriem, kurš nomaksājis 
LMSF biedru naudu par 2022. gadu un tam nav citu nenokārtotu saistību ar LMSF. 
Nepilngadīgs dalībnieks startē kopā ar likumīgo pārstāvi; 
 
Pieaicinātās personas, tai skaitā sportisti no ārvalstīm, kuri var pilntiesīgi piedalīties vienā vai 
visos posmos, tomēr viņu gūtais rezultāts netiek iekļauts Latvijas sportistu reitingā un netiek 
ņemts vērā aprēķinot čempionāta kopvērtējuma rezultātus (saskaņā ar Latvijas Sporta 
Federāciju Padomes un LMSF lēmumu, dalība tiek liegta Krievijas Federācijas un 
Baltkrievijas valstu sportistiem līdz nākamajam lēmumam); 
 
Akreditētas personas un personas kurām LMSF ir izsniedzis rakstisku atļauju. 
 
Sacensībās piedalās: 
 
Komandas, kuru sastāvā ir divas laivu ekipāžas, katra ar diviem sportistiem, vienu rezervistu. 
Atsevišķas ekipāžas ar diviem sportistiem un vienu rezervistu. 
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Sacensības notiek ievērojot spēkā esošos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” un LMSF noteikumus epidemioloģiskās drošības 
pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sporta pasākumu laikā. 
 
Sacensību norises laiks, vieta un kārtība 
 
2022. gadā sacensības tiek organizētas trīs posmos un sešās kārtās. Katrā no posmiem ir divas 
sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir sešas stundas.  

1. posms 28. – 29. maijs – Alūksnes ezers, Pilssala 
2. posms 18. – 19. jūnijs – Rīgas HES ūdenskrātuve, Ogre 
3. posms 10. – 11. septembris  – Usmas ezers, Bukdangas  

 
Sacensību programma: 
 
1.diena / kārta 

• 07:00 – 07:45 sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas 
dalībniekiem); 

• 08:00 sacensību atklāšana; 
• 08:15  sacensību dalībnieku sapulce; 
• 08:45  A. laivu grupas starts; 
• 08:50   B. laivu grupas starts; 
• 1. kārtas makšķerēšanas laiks 09:00 – 15:00; 
• līdz 15:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana tiesnešu kolēģijai.   

 
2. diena / kārta 

• 05:45 – 06:15 sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas 
dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim); 

• 06:45 B. laivu grupas starts; 
• 06:50 A. laivu grupas starts; 
• 2. kārtas makšķerēšanas laiks 07.00 – 13.00; 
• līdz 13:30  atgriešanās starta vietā un protokola nodošana tiesnešu kolēģijai. 
• 14:30 Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana. 

 
Sacensību protokolā tiek reģistrētas sekojošu zivju sugas: asaris sākot ar 20 cm, līdaka, 
zandarts, meža vimba un sams, kuru izmērs pārsniedz MK noteikumus Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” noteikto minimālo izmēru. 
 
Pieteikšanās kārtība, termiņš un sacensību dalības maksa 
 
Pieteikšanās un dalības naudas apmaksa notiek elektroniski vietnē www.sportfishing.live, 
katram dalībniekam izveidojot sportista profilu, aktivizējot to apmaksājot € 5 sadaļā “nopirkt 
licenci” (esošajā profilā jāieraksta jaunais Makšķerēšanas kartes numurs). Komandas 
kapteinis no 4 reģistrētajiem sportistiem izveido komandu vai komandu no 2 reģistrētajiem 
sportistiem, ja startē tikai ekipāžu ieskaitē. Abas ekipāžas startē ar vienu komandas 
nosaukumu- nav jānorāda KOMANDA 1 vai KOMANDA 2. Ekipāžas reģistrējoties izvēlas 
komandu un  piereģistrējas sacensībām.  (Jūsu komanda/ekipāža neuzrādīsies reģistrējoties, ja 
tā nav pirms tam izveidota. Neizdosies pievienot ekipāžas vai komandas dalībnieku, ja nav 
reģistrēts sportista profils vai nav aktivizēts apmaksājot € 5).  
https://www.youtube.com/watch?v=XL3RErmztZ8 
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Vienam posmam dalības maksa ir € 60 (sešdesmit euro) no ekipāžas. Ja viens no ekipāžas 
sportistiem ir nepilngadīgs, bez dalības maksas. Ja ekipāžas sastāvā ir sieviete, bez dalības 
maksas. 
 
Ekipāžas un komandas, kas 2021. gadā samaksāja par atcelto Usmas ezera posmu, 2022. gadā 
vienā no posmiem startē bez dalības maksas. 
 
Visi sacensību dalībnieki iegūst BTA nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi trīs treniņu un 
sacensību dienām. 
 
Pietiekšanās tiek pārtraukta 10 dienas pirms posma sākuma. 
 
Sacensību akvatorijas 
 
Alūksnes ezers 
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Rīgas HES ūdenskrātuve 
 

 
 
Usmas ezers 
 

  
 
 


