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Makšķerēšanas sacensības spiningošanā ar mākslīgo mānekli 
 

LATVIJAS KAUSS “RĪGA 2018” 
 

N O L I K U M S 
 

I. daļa 

VISPĀRĪGI 
 

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. sekojot citu Eiropas valstu piemēram noorganizēt augsta līmeņa makšķerēšanas sacensības, 

kurās piedalās makšķernieki no visas Latvijas un ārvalstīm, kurās tiek gūta jauna pieredze 

un noskaidroti labākie sporta makšķernieki.  

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

 

2. ORGANIZATORS 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar biedrību „Sporta Makšķerēšanai” (BSM). 

Kontakt persona - Gints Zeiļa, tālr. 29215040, e-pasts: gints.zeila@lmsf.lv 

 

3. TIESNEŠU SASTĀVS 

Mārtiņš Babris, tālr. 26677744, e-pasts: martins.babris@gmail.com; 

Evita Zeiļa, tālr., 29113329, e-pasts: evita.zeila@lmsf.lv; 

Kaspars Zvaigzne, tālr., 29107325, e-pasts: kaspars.zvaigzne@lmsf.lv  

Tiesneši lēmumus pieņem koleģiāli. 

 

4. NORISES LAIKS 

2018. gada 8. septembris (sestdiena) un 2018. gada 9. septembris (svētdiena). 

 

5. NORISES VIETA  

Rīga, Krasta iela 7, Laivu Centrs 

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

 

6. SACENSĪBU CENTRA DARBA LAIKS 

2018. gada 8. septembris no 7:00 līdz 18:00 

2018. gada 9. septembris no 7:00 līdz 19:00 

Iepriekš saskaņojot, motorlaivu sacensību vietā var novietot sākot ar 07.09.2018 pl.17:00. 

 

7. DALĪBNIEKI 

Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš sasniedzis 18 gadu 

vecumu, un pārstāv kādu no LMSF biedriem vai ir uzaicināts no organizatora puses. 

 

8. DALĪBNIEKU APŅEMŠANĀS 

8.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apņemas: veikt organizatora noteikto dalības maksu 

noteiktajā termiņā, ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, tiesnešu 

kolēģijas lēmumus, šo nolikumu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumus (22.12.2015 MK noteikumus Nr.800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu 

satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), Rīgas brīvostas noteikumus 

(02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255), kā arī citus likumus un normatīvos 

aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā.  
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9. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

9.1. Sacensībām, ievērojot nolikumā rakstīto, vienā no divām disciplīnām sportisti var pieteikties 

individuāli, ekipāžas vai komandas sastāvā. 

9.2. Pieteikumus pieņem līdz 2018. gada 30. augustam, plkst. 23:59 

9.3. Dalības maksa jāiemaksā līdz 2018. gada 31. augustam, plkst 23:59 

9.4. Izmaiņas var pieteikt līdz 2018. gada 5. septembrim, plkst 12:00 
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II. daļa 

SPININGOŠANA AR MĀKSLĪGO MĀNEKLI PILSĒTAS VIDĒ  

(STREET FISHING) 
 

10. IESKAITE 

10.1.  individuāli 

 

11. SACENSĪBU VIETA: 

11.1. Rīgas pilsētas ūdeņi, kuriem var piekļūt no starta vietas, ejot ar kājām vai izmantojot 

sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, tramvajs). Izmantot minibusus, ekspresbusus, 

taksometrus un jebkāda veida privāto transportu ir aizliegts. Izņēmums – dalībnieki ar 

īpašām vajadzībām, kuri informē tiesnešus par savu pārvietošanās veidu.  

 

12. SACENSĪBU NORISE 

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

12.2. Sportistiem tiek piešķirti kārtas numuri pieteikšanās secībā. 

12.3. Sportistiem ir jāreģistrējas katrai sacensību dienai atsevišķi. 

12.4. Sportistiem tiek piešķirta ID karte, kas ir jānēsā visu sacensību laiku.  

12.5. Sportisti tiek sadalīti pa pāriem veicot izlozi pēc nejaušības principa.  

12.6. Pirmajā sacensību dienā vadošā sportista pozīciju ieņem dalībnieks ar augstāku kārtas 

numuru, attiecīgi otrā sacensību dienā vadošais ir sportists ar zemāku kārtas numuru. 

Vadošais sportists nosaka uz kādu vietu iet vai braukt makšķerēt. 

12.7. Makšķerēšanas laikā, pāra otrs sportists nedrīkst attālināties no vadošā sportista vairāk par 

20m. 

12.8. Pāra otrs sportists nedrīkst traucēt makšķerēt vadošajam sportistam, pēc vadošā sportista 

lūguma viņam ir jāietur droša distance.  

12.9. Pārvietošanās laikā abiem sportistiem ir jāievēro saprātīgs pārvietošanās ātrums un tie 

nedrīkst tīšām pārmērīgi steigties vai atpalikt, tādējādi kavējot otru sportistu.  

12.10. Sportisti pārī var savstarpēji vienoties par citādu makšķerēšanas kārtību, bet izskatot 

savstarpējos strīdus, tiesnešu kolēģija vadīsies pēc nolikumā noteiktās kārtības. 

12.11. Noķerot zivi, sportists uzreiz informē otru dalībnieku, kuram ir pienākums nekavējoties 

pārtraukt makšķerēšanu un piedalīties rezultātu fiksēšanā un iesniegšanā saskaņā ar šī 

nolikuma 13. daļu. 

12.12. Ja visus sportistus pa pāriem sadalīt nav iespējams, tiesneši izveido dalībnieku grupu no 

trīs sportistiem. Nosakot vadošos sportistus, sacensībām paredzētais laiks tiek dalīts uz trīs. 

12.13. Ja uz otro sacensību dienu kāds(i) no dalībniekiem neierodas vai nokavē reģistrāciju, 

ieradušos un savlaicīgi reģistrējušos dalībniekus komplektē jaunā pārī, vai, ja tas skaita dēļ 

nav iespējams, pievieno kā trešo dalībnieku pie pāra, kurā startē sportists, kurš iepriekšējā 

dienā uzrādījis visaugtāko rezultātu.  

12.14. Ja viens no pāra sportistiem konstatē, ka otrs no dalībniekiem pārkāpj sacensību nolikumu, 

viņš par to informē pārkāpuma veicēju un pārkāpumu fiksē protokolā un iesniedz 

izskatīšanai tiesnešu kolēģijai. 

 

13. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRAFĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

Noķertā loma reģistrācijai:  

13.1. Uz protokolā norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, elektroniski jāiesniedz divas 

zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:  

1.Pirmā fotogrāfija  - zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri 

redzams: 

1.1. zivs garums un skaitļi uz mērlentes;  

1.2. sportista, kurš noķēris zivi, sacensību dalībnieka ID karte; 

1.3. sportista, kurš apliecina zivs noķeršanas faktu, sacensību dalībnieka ID 

karte, kura pagriezta ar uzrakstu “Liecinieks”;  
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1.4. zivi ar savu telefonu fotogrāfē tas sportists, kurš noķēris zivi. 

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

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

ieguvēja telefonu.  

3.Abās fotogrāfijās ir jābūt redzamam zivs kreisajam sānam. 

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

13.3. 15 (piecpadsmit) minūtes pēc makšķerēšanas laika beigām jānosūta protokola foto un 

nolikumā noteiktā laikā tiesnešu kolēģijai jānodod protokola oriģināls, kurā: 

13.3.1.fiksēta noķertās zivs suga un izmērs; 

13.3.2.ir abu, pārī startējošo, sportistu paraksti. 

13.4. Par sava protokola foto un oriģināla iesniegšanu tiesnešu kolēģijai atbildīgs ir pats sportists. 

13.5. Tiesnešu kolēģija neizskata protokolus, kuru foto nav atsūtīti un/vai kuri iesniegti pēc 

nolikumā noteiktā termiņa, kuros nav abu startējošo sportistu parakstīti, tajā atzīmētās zivju 

fotogrāfijas nav iesniegtas, kā arī anulē vērtējumu tām fotogrāfijām, kurās redzamās zivis 

nav reģistrētas protokolā vai nav iesniegtas abas fotogrāfijas. 

 

14. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

14.1. Vērtētas tiek līdakas no 50 cm, zandarti no 45 cm, asari no 20 cm, kuri reģistrēti protokolā, 

nofotografēti un to fotogrāfijas iesniegtas atbilstoši šim nolikumam. Asarim tiek noteikts 

maksimālais skaits – 5 (pieci)  

14.2. Zivs garuma reģistrācija protokolā jāveic sekojoši: 

14.2.1.Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, 

līdaka 51.2cm, tiek reģistrēta kā 52cm, asaris, 23.7cm, tiek reģistrēts kā 24cm.  

14.2.2.Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. 

Nekādiem izmēriem zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. 

Piemēram, līdaka 49.90 cm, nav uzskatām par 50cm garu līdaku. 

14.3. Dienas rezultātu veido balles, ko piešķir par katru zivs garuma centimetru 10 (desmit) 

lielākajām plēsīgām zivīm no šādām sugām: līdaka, zandarts, asaris. 

14.4. Atbilstoši saņemtām ballēm, sportistiem tiek sadalītas vietas. Vietas numurs attiecīgajā 

dienā atbilst saņemto punktu skaitam, vairāk balles augstāka vieta. 

14.5. Vienādu baļļu gadījumā augstāku vietu ieņem tas sportists kurš noķēris garāku zivi, ja 

garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem sportists, kurš ieskaites zivi noķēris tuvāk 

makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku vietu iegūst sportists  kurš pirmais, 

noķēris ieskaites zivi. 

14.6. Abu dienu punktu summa veido rezultātu, mazāk punktu augstāka vieta. 

14.7. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem tas sportists, kura abu dienu baļļu 

summa ir lielāka, ja baļļu summa vienāda, tas sportists, kurš noķēris garāku zivi, ja garākās 

zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem sportists, kurš ieskaites zivi noķēris tuvāk 

makšķerēšanai dotā laika beigām sacensību otrajā dienā, ja laiks sakrīt, pirmais noķēris 

ieskaites zivi sacensību pirmajā dienā, ja ar šiem kritērijiem nepietiek lēmumu pieņem 

tiesnešu kolēģija ar aprēķinu ka augstāku vietu iegūst sportists kurš parādījis labākas 

iemaņas,  prasmes un var kalpot par paraugu citiem. 

14.8. Ja sportista rezultāts netiek ieskaitīts, sportists nav ieradies vai netiek pielaists sacensībām, 

viņš attiecīgā dienā saņem tik balles, cik ir sportistu startē attiecīgā disciplīnā +1. 

14.9. Tiesnešu kolēģija patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus pamatojoties uz dalībnieku 

iesūtītajām zivju fotogrāfijām. 

 

15. SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

15.1. Dalībnieka minimālais vecums - pilni 18 gadi uz sacensību reģistrācijas pirmo dienu. 

15.2. Dalībnieka fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj piedalīties 

sacensībās. 

15.3. Dalībnieks pieteicies sacensībām, samaksājis dalības maksu pilnā apmērā nolikumā noteiktā 

termiņā. 

15.4. Dalībniekiem sevi jānodrošina ar: 
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15.4.1.uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un 

uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt 

fotoattēlus 8h garumā katrā sacensību dienā; 

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

atļauj makšķerēt bez tās; 

15.4.3.katrai dienai Rīgas satiksmes 24 stundu biļete visos maršrutos, vai cita biļete, kura 

dod tiesības pārvietoties ar sabiedrisko transportu; 

15.4.4.pildspalvu; 

15.4.5.laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem; 

15.4.6.ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami; 

15.4.7.spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem 

saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai. 

 

16. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN DALĪBAS MAKSA 

16.1. Pieteikšanās: 

16.1.1.Pieteikumi dalībai sacensībās tiek pieņemti līdz 2018. gada 30. augustam, plkst. 23:59 

16.1.2. Pieteikuma veidlapa tiek publicēta LMSF mājas lapā un LMSF Facebook lapā un ir 

aizpildāma un iesniedzama elektroniski.  

16.1.3.Izmaiņas var pieteikt līdz 2018. gada 5. septembrim, plkst.12:00, nosūtot informāciju 

uz gints.zeila@lmsf.lv  

16.2. Dalības maksa: 

16.2.1.Dalības maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro, 00 centi). 

16.2.2.Dalības maksa jāiemaksā līdz 2018. gada 31. augustam, plkst. 23:59 

16.2.3.Dalības maksa jāpārskaita: 

Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" 

Reģ. Nr. 40008023571 

Durbes iela 8, LV-1007, Rīga, Latvija 

AS SEB Banka 

Konta Nr.LV80UNLA0002200700445 

16.2.4.Maksājuma uzdevumā jānorāda - LK18 SF dalībnieka Vārds, Uzvārds 

16.3. Ja sacensību organizators nolikumā norādītajā laikā nav informēts par izmaiņām un 

pieteiktais sportists nepiedalās sacensībās vai nestartē vienā no sacensību dienām, tiek 

diskvalificēts, nepielaists vai atstādināts no sacensībām, iemaksāto dalības maksu vai tās 

daļu neatmaksā. 

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

informējot dalībnieku līdz 2018. gada 5. septembrim. Šādā gadījumā iemaksātā dalības 

maksa tiek atgriezta dalībniekam, ieskaitītot kontā, no kura tika saņemts maksājums. 

 

17. AIZLIEGTS 

17.1. Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu vienbalsīgi 

nosaka tiesnešu kolēģija un šis lēmums nav apstrīdams). 

17.2. Lietot dopingu pirms sacensībām, sacensību laikā vai atteikties nodot analīzes dopinga 

pārbaudei. 

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

laika, noķērusi cita persona, vai noķerta zivi aizķerot (āķis atrodas aiz žaunu vāka ķermenī, 

spurā vai astē) vai savādāk krāpties. 

17.4. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu. 

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

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

skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem. 

17.7. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes un ID kartes. 

17.8. Uzsākt makšķerēt pirms makšķerēšanai atvēlētā laika, makšķerēt pēc makšķerēšanai atvēlētā 

laika beigām līdz protokola iesniegšanai. 

17.9. Kavēt atgriešanos un/vai protokola iesniegšanu noteiktā termiņā. 

mailto:gints.zeila@lmsf.lv
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17.10. Sniegt un saņemt palīdzību zivs ķeršanā, izvadīšanā. 

17.11. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis. 

17.12. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi. 

17.13. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi. 

17.14. Lietot mušiņmakšķeri vai mušas. 

17.15. Makšķerēt iebrienot ūdenī, no pietauvotiem peldlīdzekļiem, laipas (izņemot Laivu Centrs 

teritorijā) vai privātās teritorijās  

17.16. Makšķerēt atrodoties uz tiltiem vai tuvāk par 5m no tiltu konstrukcijām vai zem tām 

 

18. SODU PIEŠĶIRŠANA 

18.1. Par šī nolikuma 17.1. līdz 17.6 punkta pārkāpumiem sportists tiek diskvalificēts no 

sacensībām. 

18.2. Par šī nolikuma 17.11 līdz 17.16 punkta pārkāpumiem sportists var tikt sodīts ar +3 

punktiem, ko pieskaita attiecīgās dienas rezultātam  

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

18.3.1. paredzēto nolikumā. 

18.3.2.izteikt brīdinājumu. 

18.3.3.piešķirt soda punktu vai punktus. 

18.3.4.anulēt dienas rezultātu. 

18.3.5.anulēt sacensību rezultātu. 

18.4. Tiesnešu kolēģija lēmumus pieņem vienbalsīgi. 

18.5. Īpaši rupja vai, atkārtota pārkāpuma gadījumā, vai, ja pārkāpuma rezultātā nodarīts būtisks 

kaitējums LMSF, organizatora vai atbalstītāja prestižam, tiesnešu kolēģija var pieņemt 

lēmumu lūgt LMSF valdi piešķirt sportistam diskvalifikāciju uz noteiktu laika periodu. 

 

19. REKLĀMA 

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

19.2. Makšķerēšanas klubu vai biedrību simbolika nav aizliegta. 

19.3. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai 

dalīt aizliegts.  

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

atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, 

aizliegta. 

19.5. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesneša kolēģijas lūguma dalībniekiem 

jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu. 

 

20. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO 

20.1. 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.  

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

20.2.1.viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Latvijas Makšķerēšanas 

sporta federācijas (turpmāk LMSF) rīkotajās sacensībās;  

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

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

drošības vai veselības apdraudējumu; 

20.2.4.dalībnieks dod atļauju LMSF un LMSF akreditētām personām sava vārda, uzvārda, 

kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir 

atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā LMSF mājaslapā;  

20.2.5.ir informēts, ka bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto pasākuma 

laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem 

mērķiem; 

20.2.6.paņemas ievērot sacensību nolikumu un LMSF ētikas kodeksu. 
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20.2.7.piekrīt, ka LMSF akreditētas personas filmē sacensības norises gaitu, tai skaitā 

makšķerēšanas procesu. 

 

21. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

21.1. Augtāku vietu ieņem sportists ar mazāko abu dienu punktu summu. 

 

22. APBALVOŠANA 

22.1. Sacensību organizators ar LMSF medaļām, kausiem un balvām apbalvo pirmo trīs vietu 

ieguvējus. 

22.2. Sacensību organizators var piešķirt balvas par citiem sasniegumiem 

 

23. PROTESTI 

23.1. Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR 

(piecdesmit eiro un 00 centi) ieskaitīšanu organizatora kontā, ar atzīmi LK18 Protests. 

23.2. Protesti, tiek pieņemti 15 minūšu laikā pēc oficiālo sacensību rezultātu publicēšanas. 

23.3. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā 

gadījumā tā atgriezta netiek. 
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III daļa 

SPININGOŠANA AR MĀKSLĪGO MĀNEKLI NO LAIVĀM 
 

24. IESKAITE 

24.1. ekipāžas, kas sastāv no viena vai diviem sportistiem, viena ekipāžu tiesneša un viena 

rezervista vai bez tā.  

24.2. komandas, kas sastāv no divām ekipāžām 

 

25. SACENSĪBU VIETA:  

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

 

26. SACENSĪBU NORISE 

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

26.2. Katras ekipāžas abiem sportistiem un ekipāžu tiesnesim jāreģistrējas katrai sacensību dienai 

atsevišķi. 

26.3. Sportistiem tiek piešķirta ID karte, kas ir jānēsā visu sacensību laiku. 

26.4. Sportistu uz rezervistu drīkst mainīt ne vēlāk kā līdz 5. septembrim. Ja kāds no sportistiem 

pēkšņi saslimst vai tam ir cits attaisnojošs iemesls neierasties uz kādu no sacensību dienām, 

tā pārinieks drīkst startēt viens. Ja ekipāžas tiesnesis nevar ierasties, ekipāžai ir jānodrošina 

cits tiesnesis vai arī kādam no sportistiem jāuzņemas tiesneša funkcija un otrs startē viens. 

26.5. Veicot izlozi pēc nejaušības principa, ekipāžu tiesneši tiks nozīmēti tiesāt citu ekipāžu tās 

laivā. Izloze tiks veikta katrai sacensību dienai atsevišķi un izziņota pēc reģistrācijas. 

26.6. Ekipāžai jānodrošina tiesnesis ar glābšanas vesti, protokolu un pildspalvu. 

26.7. Sestdienā starts tiks organizēts no Daugavas, starp Akmens un Vanšu tiltiem (orientieris) 

Lielā Kristapa skulptūra, svētdienā starts ir no Daugavas (orientieris sacensību norises vieta 

Laivu centrs). 

26.8. 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. 

26.9. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem un nosūta paši ekipāžas dalībnieki. Rezultātu protokolu 

aizpilda un paraksta ekipāžu tiesnesis, savukārt rezultātu pareizību ar parakstiem apliecina 

ekipāžas dalībnieki un paši iesniedz tienešu kolēģijai.  

26.10. Ekipāžu tiesnešiem mobilos telefonus atļauts izmantot tikai saskaņojot ar tiesājamās 

ekipāžas dalībniekiem. 

26.11. Sportistiem un ekipāžu tiesnešiem makšķerēšanai paredzētajā laikā atstāt laivu bez 

saskaņošanas ar tienešu kolēģiju kategoriski aizliegts. 

26.12. Ja ekipāžu tiesnesis konstatē, ka viens vai abi ekipāžas dalībnieki pārkāpj nolikumu, viņš 

pārkāpumu fiksē protokolā un iesniedz izskatīšanai tienešu kolēģijai. 

 

27. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRĀFĒŠANA UN TO IESNIEGŠANA 

Noķertā loma reģistrācijai:  

27.1. Uz protokolā norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, elektroniski jāiesniedz divas 

zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:  

27.1.1.Pirmā fotogrāfija  - zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai 

skaidri redzams: 

27.1.1.1. zivs garums un skaitļi uz mērlentes;  

27.1.1.2. sportista, kurš noķēris zivi, sacensību dalībnieka ID karte; 

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

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

ieguvēja telefonu.  

27.1.3.Abās fotogrāfijās ir jābūt redzamam zivs kreisajam sānam. 

27.1.4.Abas fotogrāfijas tiek uzņemtas tikai ar sportistu telefoniem.  

27.2. Zivs fotogrāfijas jānosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no ūdens. 
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27.3. 15 (piecpadsmit) minūtes pēc makšķerēšanas laika beigām jānosūta protokola foto un 

nolikumā noteiktā laikā tiesnešu kolēģijai jānodod protokola oriģināls, kurā: 

27.3.1.fiksēta noķertās zivs suga un izmērs; 

27.3.2.ir abu startējošo ekipāžas sportistu paraksti un ekipāžu tiesneša paraksts. 

27.4. Par ekipāžas protokola fotogrāfijas un tā fizisku iesniegšanu tiesnešu kolēģijai atbildīgi ir 

ekipāžas sportisti.  

27.5. Tiesnešu kolēģija neizskata protokolus, kuru foto nav atsūtīti un/vai kuri iesniegti pēc 

nolikumā noteiktā termiņa, kuros nav abu startējošo sportistu un ekipāžas tiesneša paraksti, 

tajā atzīmētās zivju fotogrāfijas nav iesniegtas, kā arī anulē vērtējumu tām fotogrāfijām, 

kurās redzamās zivis nav reģistrētas protokolā vai nav iesniegtas abas fotogrāfijas. 

 

28. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

28.1. Vērtētas tiek līdakas no 50 cm, zandarti no 45 cm, asari no 25 cm, kuri reģistrēti protokolā, 

nofotografēti un fotogrāfijas iesniegtas atbilstoši šim nolikumam. 

28.2. Dienas rezultātu veido balles, ko piešķir par katru garuma centimetru 3 (trīs) lielākajām 

plēsīgajām zivīm no šādām sugām: līdaka, zandarts, asaris. 

28.3. Zivs garuma reģistrācija protokolā jāveic sekojoši: 

28.3.1.Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, 

līdaka 51.2cm, tiek reģistrēta kā 52cm, asaris, 26.7cm, tiek reģistrēts kā 27cm.  

28.3.2.Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. 

Nekādiem izmēriem zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. 

Piemēram, līdaka 49.90 cm, nav uzskatām par 50cm garu līdaku. 

28.4. Atbilstoši saņemtajām ballēm, ekipāžām tiek sadalītas vietas. Vietas numurs attiecīgajā 

dienā atbilst saņemto punktu skaitam, vairāk balles augstāka vieta. 

28.5. Vienādu baļļu gadījumā augstāku 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, augstāku 

vietu iegūst ekipāža, kura pirmā, noķērusi ieskaites zivi. 

28.6. Abu dienu punktu summa veido ekipāžas kopējo rezultātu, mazāk punktu augstāka vieta. 

28.7. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ieskaitītas 18 zivis, 

ja tādu nav, kurai abu dienu baļļu summa ir lielāka, ja baļļu summa vienāda, tā ekipāža, kura 

noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem ekipāža, kura 

ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām sacensību otrajā dienā, ja laiks 

sakrīt, pirmā noķērusi ieskaites zivi sacensību pirmajā dienā, ja ar šiem kritērijiem nepietiek 

lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija ar aprēķinu, ka augstāku vietu iegūst ekipāža, kura 

parādījusi labākas iemaņas, prasmes, kas var kalpot par paraugu citiem. 

28.8. Komandu rezultātu veido tās ekipāžu saņemto punktu skaita summa, komandas vietas 

numurs ir dienā komandas saņemto punktu skaits, mazāk komandas punktu komandai 

augstāka vieta. 

28.9. Vienādu komandas punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ieskaitītas 18 

zivis, ja tādu nav, tā kurai lielāks abu ekipāžu baļļu skaits, ja abu ekipāžu baļļu skaits 

vienāds, tā komanda kuras viena no ekipāžām noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs 

sakrīt, austāko vietu ieņem komanda, kuras viena no ekipāžām ieskaites zivi noķērusi tuvāk 

makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku vietu iegūst komanda, kuras viena 

no ekipāžām pirmā, noķērusi ieskaites zivi. 

28.10. Abu dienu komandu punktu summa veido kopējo rezultātu, mazāka komandu punktu 

summa, augstāka vieta. 

28.11. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, ar lielāko ieskaitē pieņemto 

zivju skaitu, ja sakrīt, kuras ekipāžu baļļu summa ir lielāka, ja baļļu summa vienāda, tā 

komanda, kuras viena no ekipāžām noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, 

austāko vietu ieņem komanda, kuras viena no ekipāžām ieskaites zivi noķērusi tuvāk 

makšķerēšanai dotā laika beigām sacensību otrajā dienā, ja laiks sakrīt, pirmā noķērusi 

ieskaites zivi sacensību pirmajā dienā, ja ar šiem kritērijiem nepietiek lēmumu pieņem 
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tiesnešu kolēģija ar aprēķinu ka augstāku vietu iegūst komanda kura parādījusi labākas 

iemaņas, prasmes un var kalpot par paraugu citiem. 

28.12. Ja ekipāžas rezultāts netiek ieskaitīts, ekipaža nav ieradusies, nav pielaista sacensībām vai 

diskvalificēta, viņa attiecīgā dienā saņem tik punktu, cik ir ekipāžas +1. 

28.13. Tiesnešu kolēģija patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus pamatojoties uz dalībnieku 

iesūtītajām zivju fotogrāfijām. 

 

29. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

29.1. Sportistu un ekipāžu tiesneša minimālais vecums - pilni 18 gadi uz sacensību reģistrācijas 

pirmo dienu. 

29.2. Sportistu un ekipāžu tiesneša fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj 

piedalīties sacensībās. 

29.3. Sportisti, ekipāžu tienesis un rezervists ir pieteikts sacensībām un par ekipāžas vai komandas 

startu ir samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā. 

29.4. Sportistiem sevi jānodrošina ar: 

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

uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt 

fotoattēlus 8h garumā katrā sacensību dienā; 

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

atļauj makšķerēt bez tās;  

29.4.3.derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt kuģošanas līdzekli (vismaz vienam no 

ekipāžas startējošiem sportistiem); 

29.4.4.spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem 

saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai.  

29.5. Ekipāžas dalībniekiem (sportisti un ekipāžu tiesnesis) sevi jānodrošina ar: 

29.5.1.laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem; 

29.5.2.ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami. 

29.6. Ekipāžai jābūt nodrošinātai ar: 

29.6.1.kuģošanas līdzekli, kura garums ir vismaz 4 (četri) metri, aprīkots atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un sportistu vajadzībām un ir tehniskā kārtībā; 

29.6.2.papildu glābšanas vesti (piešķir ekipāžu tiesnesim, kurš tiesā ekipāžu); 

29.6.3.pildspalvu (piešķir ekipāžu tiesnesim); 

29.7. Ekipāžu dalībnieku laivu apsardze sacensību laikā tiks nodrošināta, tomēr dalībniekiem 

savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par savu makšķerēšanas aprīkojumu, tā pieskatīšanu un 

neatstāšanu bez uzraudzības. 

29.8. Ekipāžu dalībniekiem laivu nolaišana ūdenī jāizdara savlaicīgi, jo pieejas vietas ir ierobežotā 

skaitā. 

29.9. Ekipāžu dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu 

ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi. 

 

30. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN DALĪBAS MAKSA 

30.1. Pieteikšanās: 

30.1.1.Pieteikumi dalībai sacensībās tiek pieņemti līdz 2018. gada 30. augustam, plkst. 23:59 

30.1.2.Pieteikuma veidlapa tiek publicēta LMSF mājas lapā un LMSF Facebook lapā un ir 

aizpildāma un iesniedzama elektroniski.  

30.1.3.Izmaiņas var pieteikt līdz 2018. gada 5. septembrim, plkst.12:00, nosūtot informāciju 

uz gints.zeila@lmsf.lv  

30.2. Dalības maksa: 

30.2.1.Dalības maksa ekipāžai ir 60.00 EUR (sešdesmit eiro, 00 centi). 

30.2.2.Dalības maksa komandai ir 120.00 EUR (viens simts divdesmit eiro, 00 centi) 

30.2.3.Dalības maksa jāiemaksā līdz 2018. gada 31. augustam, plkst. 23:59 

30.2.4.Dalības maksa jāpārskaita: 

Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" 

Reģ. Nr. 40008023571 

mailto:gints.zeila@lmsf.lv
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Durbes iela 8, LV-1007, Rīga, Latvija 

AS SEB Banka 

Konta Nr.LV80UNLA0002200700445 

30.2.5.Maksājuma uzdevumā jānorāda - LK18 LAIVAS komandas vai ekipāžas nosaukums 

30.3. Ja sacensību organizators nolikumā norādītajā laikā nav informēts par izmaiņām un ekipāža 

vai komanda nepiedalās sacensībās vai nestartē vienā no sacensību dienām, ekipāža vai 

komanda tiek diskvalificēta, nepielaista vai atstādināta no sacensībām, iemaksāto dalības 

maksu vai tās daļu neatmaksā. 

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

informējot dalībnieku līdz 2018. gada 5. septembrim. Šādā gadījumā iemaksātā dalības 

maksa tiek atgriezta dalībniekam, ieskaitītot kontā, no kura tika saņemts maksājums. 

 

31. AIZLIEGTS 

31.1. Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu vienbalsīgi 

nosaka tiesnešu kolēģija un šis lēmums nav apstrīdams). 

31.2. Lietot dopingu pirms sacensībām, sacensību laikā vai atteikties nodot analīzes dopinga 

pārbaudei. 

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

laika, noķērusi cita persona, vai zivs noķerta aizķerot (āķis atrodas aiz žaunu vāka ķermenī, 

spurā vai astē) vai savādāk krāpties. 

31.4. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu. 

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

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

tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem. 

31.7. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes un ID kartes. 

31.8. Uzsākt makšķerēt pirms makšķerēšanai atvēlētā laika, makšķerēt pēc makšķerēšanai atvēlētā 

laika beigām līdz protokola iesniegšanai. 

31.9. Pārvietoties ar iekšdedzes dzinēju bez uzvilktas glābšanas vestes. 

31.10. Kavēt reģistrēšanos, ierašanos starta vietā, ekipāžu tiesnešiem ierašanos pie tiesājamās 

ekipāžas.  

31.11. Kavēt atgriešanos un/vai protokola iesniegšanu noteiktā termiņā. 

31.12. Sniegt palīdzību zivs izvadīšanā, kamēr māneklis atrodas ūdenī 

31.13. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis. 

31.14. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi. 

31.15. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi. 

31.16. Velcēt vai makšķerēt atrodoties kuģošanas ceļā 

31.17. Lietot mušiņmakšķeri un/vai mušas. 

31.18. Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās sacensībās, 

gan arī tādiem, kas nepiedalās. Ja uz enkura stāvošam ekipāžas kuģošanas līdzeklim tuvojas 

cits kuģošanas līdzklis tuvāk par 50m, tad ekipāžas tiesnesim ir pienākums to brīdināt ievērot 

50m distanci.  

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

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

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

31.21. Makšķerēt atrodoties tuvāk par 10m no tiltu konstrukcijām vai zem tām 

31.22. Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos. 

31.23. Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas 

zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam. 

 

32. SODU PIEŠĶIRŠANA 

32.1. Par šī nolikuma 31.1. līdz 31.7 punkta pārkāpumiem ekipāža tiek diskvalificēta no 

sacensībām, punkta 31.4. pārkāpuma gadījumā papildus tiek diskvalificēta komanda, kuru 

pārstāv ekipāžu tiesnesis. 
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32.2. Par šī nolikuma 31.8 līdz 31.21 punkta pārkāpumiem sportists var tikt sodīts ar vienu vai 

vairākiem punktiem, ko pieskaita attiecīgās dienas rezultātam. 

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

32.3.1.nolikumā noteikto; 

32.3.2.izteikt brīdinājumu; 

32.3.3.piešķirt soda punktu vai punktus; 

32.3.4.anulēt dienas rezultātu; 

32.3.5.anulēt sacensību rezultātu. 

32.4. Tiesnešu kolēģija lēmumus pieņem vienbalsīgi. 

32.5. Īpaši rupja vai, atkārtotu vairākkārtēju pārkāpumu gadījumā, vai, ja pārkāpuma rezultātā 

nodarīts būtisks kaitējums LMSF, organizatora vai atbalstītāja prestižam, tiesnešu kolēģija 

var pieņem lēmumu lūgt LMSF valdi piešķirt sportistam diskvalifikāciju uz noteiktu laika 

periodu. 

 

33. REKLĀMA 

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

33.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai 

dalīt aizliegts.  

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

atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, 

aizliegta. 

33.4. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesneša kolēģijas lūguma dalībniekiem 

jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu. 

 

34. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO 

34.1. 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.  

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

34.2.1.viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Latvijas Makšķerēšanas 

sporta federācijas (turpmāk LMSF) rīkotajās sacensībās;  

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

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

drošības vai veselības apdraudējumu; 

34.2.4.dalībnieks dod atļauju LMSF un LMSF akreditētām personām sava vārda, uzvārda, 

kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir 

atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā LMSF mājaslapā;  

34.2.5.ir informēts, ka bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto pasākuma 

laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem 

mērķiem; 

34.2.6.paņemas ievērot sacensību nolikumu un LMSF ētikas kodeksu. 

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

makšķerēšanas procesu. 

 

35. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

34.1. Augstāko vietu ieņem ekipāža ar mazāko abu dienu punktu summu. 

34.2. Augstāko vietu ieņem komanda ar mazāko abu dienu komandu punktu summu. 

 

36. APBALVOŠANA 

36.1. Sacensību organizators ar LMSF medaļām, kausiem un balvām apbalvo pirmo trīs vietu 

ieguvējus ekipāžu (individuālā) vērtējumā un trīs pirmo vietu ieguvējus komandu vērtējumā. 

36.2. Organizators var piešķirt balvas par citiem sasniegumiem. 

 

37. PROTESTI 
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37.1. Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR 

(piecdesmit eiro un 00 centi) ieskaitīšanu organizatora kontā, ar atzīmi LK18 Protests. 

37.2. Protesti, tiek pieņemti 15 minūšu laikā pēc oficiālo sacensību rezultātu publicēšanas. 

37.3. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā 

gadījumā tā atgriezta netiek. 
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IV daļa 

SACENSĪBU PROGRAMMA 
 

SPININGOŠANA AR MĀKSLĪGO MĀNEKLI 

PILSĒTAS VIDĒ (STREET FISHING) 
SPININGOŠANĀ AR MĀKSLĪGO MĀNEKLI NO 

LAIVĀM 

8. septembris 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

 

8:45 Pāru izloze 

9:00 Sacensību atklāšana 

 

9:15 Starts 

 

 

 

 

10:00 Makšķerēšanas uzsākšana 

17:00 Makšķerēšanas beigas 

 

17:15 Protokola foto iesūtīšanas termiņš 

18:15 Protokolu iesniegšanas termiņš 

 

18:30 Starprezultātu paziņošana 

 

Rezultāti tiešsaistē 10:00 – 16:00 LMSF 

mājaslapā 

8. septembris 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

 

8:45 Ekipāžu tiesnešu izloze 

9:00 Sacensību atklāšana 

 

9:15 Izbraukšana uz starta vietu (Starp Akmens un 

Vanšu tiltiem aptuveni pie Lielā Kristapa 

skulptūras) 

 

9:45 Starts 

10:00 Makšķerēšanas uzsākšana 

17:00 Makšķerēšanas beigas 

 

17:15 Protokola foto iesniegšanas beigu termiņš  

18:15 Protokolu iesniegšanas pēdējais termiņš  

 

18:30 Starprezultātu paziņošana 

 

Rezultāti tiešsaistē 10:00 – 16:00 LMSF 

mājaslapā 
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9. septembris 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

 

8:45 Izziņo izmaiņas pāros (ja nepieciešams) 

9:00 Starts 

 

9:45 Makšķerēšanas uzsākšana 

16:45 Makšķerēšanas beigas 

 

17:00 Protokola foto iesūtīšanas termiņš 

18:00 Protokolu iesniegšanas termiņš 

 

18:15 Starprezultātu paziņošana 

18:30 Pretenziju pieņemšanas termiņš 

 

18:35 Rezultātu paziņošana / Apbalvošana / 

Sacensību slēgšana 

 

Rezultāti tiešsaistē 9:45–15:45 LMSF 

mājaslapā 

9. septembris 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

 

8:45 Ekipāžu tiesnešu izloze 

 

9:15 Starts 

9:45 Makšķerēšanas uzsākšana 

16:45 Makšķerēšanas beigas 

 

17:00 Protokola foto iesniegšanas termiņš 

18:00 Protokolu iesniegšanas termiņš 

 

18:15 Starprezultātu paziņošana 

18:30 Pretenziju pieņemšanas termiņš 

 

18:35 Rezultātu paziņošana / Apbalvošana / 

Sacensību slēgšana 

 

Rezultāti tiešsaistē 9:45–15:45 LMSF mājaslapā 

 

Izvērtējot laika apstākļus, organizatora pārstāvis kopā ar tienešu kolēģiju var mainīt sacensību 

programmu, pārnest sacensības uz citu dienu vai veikt citas izmaiņas pasākuma norisē. 

 

Nolikums saskaņots LMSF valdē 


