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Apstiprināts LMSF valdes sēdē 28.07.2021. 

 

 
 

 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 

 

 

 
11. BTA LATVIJAS KAUSS SPINIGOŠANĀ NO LAIVĀM 2021 

 

 

Nolikums / Noteikumi 

 

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN MISIJA 

 

1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā aizraujošu, aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, - 

sportu, vaļasprieku un atpūtu, kas brīvi pieejama ikvienam Rīgas un Latvijas 

iedzīvotājam. 

 

1.2. Pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem, labāko spiningotāju noskaidrošana. 

 
1.3. Sacensībās tiek ievērots princips - noķer, nofotografē, atbrīvo. 

 

 

2. ORGANIZATORS 

 

2.1. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, Reģ. Nr. 40008023571. 

2.2. Atbildīgais par disciplīnu Kristaps Kotāns, Latvijas.kauss@lmsf.lv  

 

 

3. TIESNEŠU SASTĀVS 

 

3.1. Galvenais tiesnesis, atbildīgais par sabiedrisko kārtību, par higiēnas, ugunsdrošības, 

drošības noteikumu ievērošanu: Egīls Draudiņš, egils.draudins@gmail.com; 29249144; 

 

3.2. Tiesnesis atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, medicīniskās 

palīdzības pieejamību: Kaspars Zvaigzne, kaspars.zvaigzne@lmsf.lv; 29107325. 
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4. SACENSĪBU PROGRAMMA 

 

24. Septembris 

17:00 – Reģistrācijas uzsākšana 

18:00 – Reģistrācijas beigas 

18:00 – Sacensību svinīgā atklāšana 

18:15 – Sacensību dalībnieku sapulce 

18:30 -19:30 – Svinīgā laivu parāde – maršruts Laivu Centrs – Andrejosta – Rīgas kanāls – 

Centrāltirgus – Laivu Centrs 

 

25. septembris 

7:00 – 8:00 Pirmās sacensību dienas uzlīmju izsniegšana 

7:00 – 8:00 Dalībnieku laivu un aprīkojuma pārbaude 

8:10 – izbraukšana uz starta vietu (Daugavā pie Laivu Centrs) 

8:25 – A grupas sacensību starts un makšķerēšanas uzsākšana  

8:30 – B grupas sacensību starts un makšķerēšanas uzsākšana 

16:30 – Sacensību beigas (līdz šim termiņam ekipāžām ir jāatgriežas Laivu Centrā un 

jānodod protokoli).  

Rezultāti tiešsaistē 8:25  

 

26. septembris 

7:00 – 8:00 Otrās sacensību dienas uzlīmju izsniegšana 

7:00 – 8:00 Dalībnieku laivu un aprīkojuma pārbaude 

8:10 – izbraukšana uz starta vietu (Daugavā pie Laivu Centrs) 

8:25 – B grupas sacensību starts un makšķerēšanas uzsākšana  

8:30 – A grupas sacensību starts un makšķerēšanas uzsākšana 

16:30 – Sacensību beigas (līdz šim termiņam ekipāžām ir jāatgriežas Laivu Centrā un 

jānodod protokoli). 

17:30 Rezultātu paziņošana / Apbalvošana / Sacensību slēgšana 

Rezultāti tiešsaistē 8:25–15:30  

 

5. NORISES VIETA 

 

5.1. Rīga, Krasta iela 7, Laivu Centrs 

(Laivu ielaišana, dalībnieku reģistrācija, sacensību atklāšana, uzvarētāju apbalvošana) 

 

6. DALĪBNIEKI 

 

6.1. Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš sasniedzis 

16 gadu vecumu, un pārstāv kādu no LMSF biedriem vai ir uzaicināts no organizatora 

puses. 

 

6.2. Ekipāžas, kas sastāv no diviem sportistiem. 

 

6.3. Komandas, kas sastāv no divām ekipāžām. 
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7. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

 

7.1. Sacensībām, ievērojot nolikumā rakstīto, sportisti var: 

 

7.1.1. pieteikties individuālas ekipāžas vai komandas sastāvā. 

 
 

7.2. Pieteikšanās un dalības naudas apmaksa notiek elektroniski vietnē www.sportfishing.live  

katram dalībniekam izveidojot sportista profilu, kapteinim piereģistrējot ekipāžu un 

komandu. Video pamācība https://www.youtube.com/watch?v=XL3RErmztZ8 

 

7.3. Pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 15. septembrim 

 

7.4. Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām, kurām 

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu 

infekcijas pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2 metru distance. 

Pasākuma dalībniekiem jāievēro visi spēkā esošie likumi un noteikumi, kas izdoti 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

 

8. DALĪBAS MAKSA 

 

8.1. Dalības maksa ekipāžai ir 100 EUR, jeb 25 EUR  vienam sportistam par vienu sacensību 

dienu. 

 

8.2. Sacensību organizators patur tiesības atteikt dalībniekam dalību sacensībās, par to 

rakstiski informējot dalībnieku līdz 2021. gada 20. septembrim. Šādā gadījumā 

iemaksātā dalības maksa tiek atgriezta dalībniekam. 

 

 

9. DALĪBNIEKU APŅEMŠANĀS 

 

9.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apņemas apmaksāt organizatora noteikto dalības 

maksu noteiktajā termiņā ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, 

tiesnešu lēmumus, sacensību nolikumu un šos noteikumus, Makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību noteikumus (22.12.2015 MK noteikumus Nr.800), ), Rīgas 

brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255), MK 

noteikumus Nr. 92 “Par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, LMSF ētikas 

kodeksu kā arī citus likumus un normatīvos aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā. 

9.2. Dalībnieks apliecina, apliecina, ka viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj 

piedalīties makšķerēšanas sporta sacensībās un ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus 

un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības apdraudējumu. 

9.3.  Apliecina, ka ir informēts, ka bez organizatora vai LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts 

pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana 

http://www.sportfishing.live/
https://www.youtube.com/watch?v=XL3RErmztZ8
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komerciāliem mērķiem, piekrītu, ka organizatora, galvenā tiesneša akreditētas personas 

fotografē, filmē sacensības norises gaitu, tai skaitā makšķerēšanas procesu. 

9.4. Apliecina, ka pasākuma organizators un LMSF drīkst izmantot manis nodotos datus 

savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi un atskaitēm 

vai publicitāti pēc tām, dodu atļauju sacensību organizatoram un  LMSF un akreditētām 

personām sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un 

videomateriālu, kuros makšķernieki vai sportisti atpazīstami, publicēšanai presē, 

televīzijā, un internetā, tai skaitā sacensību organizatora vai LMSF mājaslapā. 

 

 

10. SACENSĪBU AKVATORIJA: 

 

10.1. Publiskie ūdeņi, kuriem var piekļūt no starta vietas, izmantojot kuģošanas 

līdzekli. 

 

11. SACENSĪBU NORISE 

 

11.1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku. 

 

11.2. Katras ekipāžas abiem sportistiem jāreģistrējas sacensībām sacensību atklāšanas 

dienā. 

 

11.3. Uzlīme uz dalībnieku akreditācijas kartes jāizņem katrai sacensību dienai 

atsevišķi. 

 

11.4. Sportistiem tiek piešķirta akreditācijas karte, kas ir jānēsā līdzi visu sacensību 

laiku. 

 

11.5. Ja kāds no sportistiem neierodas uz kādu no sacensību dienām, tā pārinieks drīkst 

startēt viens par to informējot galveno tiesnesi. 

 

11.6. Ekipāžas tiek sadalītas grupās A un B. Piesakoties sacensībām, komandas drīkst 

norādīt kurā grupā attiecīgā komandas ekipāža startēs. Atsevišķām ekipāžām sadalījumu 

nosaka sacensību tiesneši. 

 

11.7. Izsniegtie numuri, kopā ar A vai B grupas uzlīmi, dalībniekiem jāuzlīmē savai 

laivai abās pusēs tā, lai tie būtu skaidri redzami no attāluma, kā arī jānodrošina, ka tie 

tiek saglabāti visu sacensību laiku. 

 

11.8. Starts tiks organizēts no Daugavas (orientieris- sacensību norises vieta Laivu 

Centrs). 

 

11.9. Makšķerēšanas akvatorija nav ierobežota. Vietu kur makšķerēt ekipāža var brīvi 

izvēlēties izvērtējot laivas tehnisko stāvokli, tehniskās iespējas un degvielas krājumus, ar 

aprēķinu, lai varētu ievērot sacensību grafiku. 
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11.10. Zivis tiek ķertas spiningošanas tehnikā, vienam sportistam vienlaicīgi izmantojot 

vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgo ēsmu.  

 
11.11. Vēlams lietot āķus bez atskabargām,  mākslīgie mānekļi var būt aprīkoti ar vienu 

līdz trim viena, divžubura vai trijžubura āķiem. 

 
11.12. Noķerto zivju fotogrāfijas un atlaišanas video uzņem ekipāžas dalībnieki. 

Fotogrāfijas un loma pieteikumu nosūta viens no sportistiem. Rezultātu protokolu 

aizpilda un paraksta abi ekipāžas dalībnieki, un paši personīgi iesniedz tienešu kolēģijai. 

 

12. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRAFĒŠANA UN TO IESNIEGŠANA 

 

12.1. Uz protokolā norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, viena pēc otras 

elektroniski jāiesniedz divas zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

 

12.1.1. Pirmā fotogrāfija - zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtā lineāla tā, lai 

skaidri redzams: 

 
12.1.1.1. zivs garums un skaitļi uz lineāla (zivs purnam jābūt atbalstītam pret lineāla 

atduri); 

 

12.1.1.2. sportista, kurš noķēris zivi, sacensību dalībnieka ID karte. 

 

12.2. Otra fotogrāfija - zivs nofotografēta kopā ar loma ieguvēju un skaidri redzamu 

viņa dalībnieka ID karti. Zivi un loma ieguvēju fotografē otrs pāra dalībnieks. 

 

12.3. Abās fotogrāfijās ir jābūt skaidri un pilnībā redzamam zivs kreisajam sānam.  

 

12.4. Abas fotogrāfijas tiek uzņemtas tikai ar sportistu telefoniem. 

 

12.5. Nosūtot fotogrāfijas uzreiz jāpievieno komentārs: Ekipāžas nr. zivs sugas pirmais 

burts (L = līdaka, Z=zandarts, A=asaris) un garums centimetros. Piemēram: Nr. 15, A32 

 
12.6. Par vienu zivi drīkst iesūtīt tikai divas fotogrāfijas, katru fotogrāfiju drīkst iesūtīt 

tikai vienu reizi. 

 

12.7. Zivs fotogrāfijas jānosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no 

ūdens. 

 

12.8. Ja iesūtītās loma fotogrāfijas atbilst noteiktajiem kritērijiem, tiesneši tās ieskaita 

nosūtot apstiprinošu atbildi. Ja iesūtītās fotogrāfijas, abas vai viena no tām, neatbilst 

noteiktajiem kritērijiem, tiesneši tās neieskaita bez paskaidrojumiem. Tiesnešu lēmums 

ir neapstrīdams. 

 

12.9. Nolikumā noteiktā laikā tiesnešu kolēģijai jānodod protokola oriģināls, kurā: 
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12.9.1. fiksēta noķertās zivs suga un izmērs; 

 

12.9.2. ir abu startējošo ekipāžas sportistu paraksti. 

 

12.10. Par ekipāžas protokola fotogrāfijas un tā fizisku iesniegšanu tiesnešu kolēģijai 

atbildīgi ir ekipāžas sportisti. 

 

12.11. Tiesneši neizskata protokolus, kuru foto nav atsūtīti un/vai kuri iesniegti pēc 

nolikumā noteiktā termiņa, kuros nav abu startējošo sportistu paraksti, tajā atzīmētās 

zivju fotogrāfijas nav iesniegtas, kā arī anulē vērtējumu tām fotogrāfijām, kurās 

redzamās zivis nav reģistrētas protokolā vai nav iesniegtas abas fotogrāfijas, vai zivs 

fotogrāfija neatbilst šā nolikuma aprakstītajiem kritērijiem. 

 

12.12. Tiesnešiem ir tiesības pieprasīt papildus apliecinājumu par loma autentiskumu, 

(papildus pierādījumus, ka zivs noķerta sacensību dienā un sacensībām atvēlētajā laikā) 

kura pierādīšanai dalībniekiem ir jāuzrāda zivs atlaišanas video. Atlaišanas video ir jābūt 

skaidri redzamai zivij, un darbībai, kā zivs tiek pacelta no mērlentas un ielaista ūdenī. 

Dalībnieki drīkst uzņemt arī papildus video, kas pierāda, ka zivs noķerta sacensību dienā 

un sacensībām atvēlētajā laikā. 

 

12.13. Ja tiesnešiem ir radušās aizdomas par loma autentiskumu, un sacensību dalībnieks 

nevar pārliecinoši pierādīt pretējo, tiesneši attiecīgo zivi neieskaita. Tiesnešu lēmums ir 

neapstrīdams. 

 

12.14. Ekipāža, kura kavē protokola iesniegšanu mazāk par 15 minūtēm, saņem sodu + 2 

balles. Jebkura ekipāža, kas kavē protokola iesniegšanu vairāk par 15 minūtēm, ieņem 

pēdējo vietu + 1 balle. 

 

 

13. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

 

13.1. Sacensību (abu dienu) rezultātu veido punkti, ko piešķir par katru garuma 

centimetru 3 (trīs) ieskaitē pieņemtām lielākajām plēsīgajām zivīm no šādām sugām: 

līdaka, zandarts, asaris un papildus punkti. 100 papildus punktus ekipāža iegūst ja 

sacensību laikā lomā uzrādīti ieskaitē pieņemti 3 asari, 3 zandarti un 3 līdakas. 

 
13.2. Ieskaitē pieņem līdakas no 50 cm, zandartus no 45 cm, asarus no 25 cm, kuri 

reģistrēti protokolā, nofotografēti un fotogrāfijas iesniegtas atbilstoši šim nolikumam. 

 

13.3. Zivs garuma reģistrācija protokolā jāveic sekojoši: 

 

13.3.1. Loma izmērs, ja tas atbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumiem un šim nolikumam, noapaļojams pilnos cm sākot no minimālā 

pieļaujamā izmēra, piemēri, asaris 31.4 cm - tiek noapaļots uz leju un reģistrēts, kā 



 7 

31 cm, savukārt asaris 31.5 cm – tiek noapaļots uz augšu un reģistrēts kā 32 cm. 

Toties līdaka 49,9 cm, izmērs netiek apaļots un zivs ieskaitē netiek pieņemta. 

 

13.4. Atbilstoši saņemtajām punktiem un papildus punktiem (ja piemērojams), 

ekipāžām tiek sadalītas vietas. Vairāk punktu - augstāka vieta. 

 

13.5. Vienādu punktu gadījumā augstāko vietu ieņem tā ekipāža, kurai ieskaitītas 9 

zivis. Ja tādas nav, kura noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu 

ieņem ekipāža, kura ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām, ja 

laiks sakrīt, augstāko vietu iegūst ekipāža, kura pirmā noķērusi ieskaites zivi. 

 

13.6. Komandu rezultātu veido tās ekipāžu saņemto punktu un papildus punktu (ja 

piemērojams) skaita summa. Lielāka komandu punktu summa, augstāka vieta. 

 

13.7. Vienādu komandas punktu gadījumā augstāko vietu ieņem tā komanda, kurai 

ieskaitītas 18 zivis. Ja tādu nav, tā komanda kuras viena no ekipāžām noķērusi garāko 

zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, augstāko vietu ieņem komanda, kuras viena no 

ekipāžām ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, 

augstāko vietu iegūst komanda, kuras viena no ekipāžām pirmā, noķērusi ieskaites zivi. 

 

13.8. Ja ekipāžas rezultāts netiek ieskaitīts, ekipāža nav ieradusies, nav pielaista 

sacensībām vai diskvalificēta, viņa ieņem vietu zem pēdējās  +1. 

 

13.9. Tiesneši patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus pamatojoties uz dalībnieku 

iesūtītajām zivju fotogrāfijām. 

 

14. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

 

14.1. Sportistu minimālais vecums - pilni 16 gadi uz sacensību reģistrācijas pirmo 

dienu. 

 

14.2. Sportistu fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj piedalīties 

14.2.1. sacensībās. 

 

14.3. Sportisti ir pieteikti sacensībām un par ekipāžas vai komandas startu ir 

14.3.1. samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā. 

 

14.4. Sportistiem sevi jānodrošina ar: 

 

14.4.1. uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un 

uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt 

fotoattēlus un zivs atlaišanas video 8 stundu garumā katrā sacensību dienā; 

 

14.4.2. derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai dokumentu, kas 

atļauj makšķerēt bez tās; 
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14.4.3. derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt kuģošanas līdzekli (vismaz vienam 

no ekipāžas startējošiem sportistiem); 

 

14.4.4. spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un 

piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai; 

 
14.4.5. laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;  

 

14.4.6. ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami. 

 

14.5. Ekipāžai jābūt nodrošinātai ar: 

 

14.5.1. kuģošanas līdzekli, kura tehniskie parametri atbilst sportistu skaitam un 

vajadzībām, kas aprīkots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir 

tehniskā kārtībā. 

 

14.6. Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par savu makšķerēšanas 

aprīkojumu, tā pieskatīšanu un neatstāšanu bez uzraudzības. Organizatori neuzņemas 

atbildību par sacensību dalībnieku laivām, aprīkojumu un personīgajām mantām. 

 

14.7. Sacensību dalībniekiem laivu nolaišana ūdenī jāizdara savlaicīgi, jo pieejas vietas 

ir ierobežotā skaitā. 

 

14.8. Sacensību dalībnieki par savu drošību uz ūdens, makšķerēšanas un kuģošanas 

noteikumu ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi. 

 

14.9. Sportisti neiebilst laivas un tās aprīkojuma pārbaudei pirms sacensību sākuma 

katrā sacensību dienā. 

 

15. AIZLIEGTS 

 

15.1. Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu 

nosaka tiesneši un šis lēmums nav apstrīdams). 

 

15.2. Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas pirms sacensībām 

atvēlētā laika, kuras noķērusi cita persona, vai zivs noķerta aizķerot (āķis atrodas aiz 

žaunu vāka ķermenī, spurā vai astē) vai savādāk krāpties. 

 

15.3. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu. 

 

15.4. Sacensību norises vietā un laikā lietot morālu rupjību vai fizisku spēku. 

 

15.5. Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, 

sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem. 

 

15.6. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtā lineāla un ID kartes. 
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15.7. Uzsākt makšķerēt pirms makšķerēšanai atvēlētā laika; 

 

15.8. Pārvietoties ar iekšdedzes dzinēju bez uzvilktas glābšanas vestes. 

 

15.9. Sniegt palīdzību zivs izvadīšanā, kamēr māneklis atrodas ūdenī. 

 

15.10. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis. 

 

15.11. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi. 

 

15.12. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi. 

 

15.13. Makšķerēt atrodoties kuģošanas ceļā. 

 

15.14. Lietot mušiņmakšķeri un/vai mušas. 

 

15.15. Velcēt. 

 

15.16. Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem. Īpaši šaurās vietās lai 

aizbrauktu garām uz enkura stāvošam kuģošanas līdzeklim var ievērot 20m distanci, 

brīdinot to, izmantojot pusi kuru norāda uz enkura stāvošā kuģošanas līdzeklī atrodošās 

persona vai, ja neizdodas komunicēt, tiesnesis. 

 

15.17. Atrodoties šaurā vietā, kas nepieciešama, lai pārvietotos tālāk ūdenstilpē, turpināt 

spiningot, kamēr kuģošanas līdzeklis kustībā ir tuvāk par 50m. 

 
15.18. Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem, kuri piedalās sacensībās. 

 

15.19. Makšķerēt tuvāk par 50 metriem uz katru pusi no elektrolīnijām vai citas 

elektroinfrastruktūras būves (stabi, vadi, transformatora būdas). 

 

15.20. Makšķerēšanai atvēlētajā laikā pamest laivu, bez galvenā tiesneša atļaujas. 

 

 

16. SODU PIEŠĶIRŠANA 

 

16.1. Par šī nolikuma pārkāpšanu, tiesnešu kolēģija var pielietot sekojošus sodu veidus: 

 

16.1.1. izteikt brīdinājumu;  

 

16.1.2. piešķirt soda punktu vai punktus;  

 

16.1.3. anulēt dienas rezultātu;  

 

16.1.4. anulēt sacensību rezultātu; 
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16.1.5. piemērot diskvalifikāciju. 

 

16.2. Ja sportisti tiek pieķerti krāpšanā attiecībā uz rezultātu iesniegšanu, - ja zivis nav 

pašu sportistu noķertas attiecīgajā sacensību dienā un sacensībām atvēlētajā laikā, bet tās 

ir iegūtas iepriekš, tās tiek pievestas klāt vai ir tikušas noķertas un ievietotas murdā vai 

kā tamlīdzīgi noslēptas ūdenī, vai arī iegūtas jebkādā citā veidā izņemot spiningošanas 

tehniku, vainīgie sportisti tiek nekavējoties diskvalificēti no šīm sacensībām un 

turpmākajām LMSF rīkotajām sacensībām disciplīnā spiningošana no laivām līdz laika 

periodam 5 (pieci) gadi. 

 

 

17. REKLĀMA 

 

17.1. Reklāma uz dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas un automašīnām nav 

aizliegta. 

 

17.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu 

novietot vai dalīt aizliegts. 

 

17.3. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek 

sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma 

organizatoru, aizliegta. 

 

17.4. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesnešu lūguma dalībniekiem 

jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu. 

 

 

18. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO 

 

18.1. Piesakoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa 

nodotos datus savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi 

un atskaitēm pēc tām. 

 

18.2. Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka: 

 

18.2.1. viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Latvijas 

Makšķerēšanas sporta federācijas (turpmāk LMSF) rīkotajās sacensībās; 

 

18.2.2. par savu drošību, tai skaitā uz un pie ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;  

 

18.2.3. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu 

drošības vai veselības apdraudējumu; 

 

18.2.4. dalībnieks dod atļauju LMSF un LMSF akreditētām personām sava vārda, 

uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros 



 11 

sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā LMSF 

mājaslapā; 

 

18.2.5. ir informēts, ka bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto 

pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana 

komerciāliem mērķiem; 

 

18.2.6. apņemas ievērot sacensību nolikumu un LMSF ētikas kodeksu. 

 

18.2.7. piekrīt, ka LMSF akreditētas personas filmē sacensības norises gaitu, tai skaitā 

makšķerēšanas procesu sportistu laivā. 

 

 

18.3. Žurnālistiem LMSF pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju 

 

 

19. APBALVOŠANA 

 

19.1. Ar LMSF medaļām, kausiem un balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus 

ekipāžu vērtējumā; 

 

19.2. Ar LMSF medaļām, kausiem un balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus 

komandu vērtējumā; 

 

19.3. Organizators var piešķirt balvas par citiem sasniegumiem. 

 

 

20.  PROTESTI 

 

20.1. Protesti, par rezultātu aprēķināšanu tiek pieņemti 15 (piecpadsmit) minūšu laikā 

pēc sacensību rezultātu publicēšanas. 

 

20.2. Pārējie protesti par sacensību noteikumu neievērošanu, LMSF ētikas kodeksu, 

tienešu darbu, kopā ar pierādījumiem tiek pieņemti rakstiski kopā ar depozītu vai 

apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) ieskaitīšanu 

organizatora kontā, ar atzīmi “Latvijas Kauss 2021 Protests” un nosūtāmi uz 

lmsf@lmsf.lv. 

 

20.3. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, 

pretējā gadījumā tā atgriezta netiek. 

 

20.4. 60 (sešdesmit) dienas pēc sacensībām protesti / sūdzības, kas pamatoti ar 

nolikuma, noteikumu vai LMSF ētikas kodeksa pārkāpumiem vai par tiesāšanu netiek 

pieņemti. 


