
LR 2019. gada čempionāts fīdermakšķerēšanā. 

 

 

NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis: 
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar fīder makšķeri un 

noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.  

Noteikt Latvijas izlases komandas sastāvu startam 2020. gada PČ makšķerēšanā ar 

fīderi. Izlases kandidātam obligāti jāpiedalās visos LČ posmos. Kandidēt uz vietu 

Latvijas izlasē var tikai tie sportisti, kas ir piedalījušies vismaz divos atlases ciklos!  

Noteikt labāku kluba komandu startam klubu čempionātā 2020 gada. 

 

2. Laiks un vieta. 
Sacensības notiek 4 (četros) posmos, pa 2 kārtām katrā posmā: 

1. posms 27.-28.04.2019 – Daugava, Salaspils 

 

2. posms 08.-09.06.2019 – Mazais Ansis, Rubene, Kocēnu novads 

3. posms 20.-21.07.2019  – Gauja, Carnikava 

4. posms 05.-06.10.2019  – Daugava ,Voleri, Rīga 

 

Visos sacensību posmos ieskaitē iet visu sugu un izmēru zivis, kas atbilst Latvijas 

Makšķerēšanas noteikumiem. 

Trešajā sacensību posmā  (Gauja, Carnikava)  zivju drošības apsvērumu dēļ tiek 

noteikts ierobežojums minimālais uzglabājamā tīkliņā garums - 4 metri.  

Sacensību posmus organizē LMSF sadarbībā ar attiecīga posma vai visa 

čempionāta atbalstītājiem 



Sportisti , reģistrējoties sacensībām, automātiski dod savu piekrišanu sava vārda, 

uzvārda,  kā arī sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, 

publicēšanai presē, televīzijā un internetā. 

Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties neierobežotu laiku, bet 

dienu pirms sacensībām treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 . Sacensību 

dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā. 

 

Dalībnieku reģistrācija, sektoru izloze – 7.30 

Sacensību atklāšana – 8.00 

Dalībnieku ieiešana sektoros – pirmais signāls – 8.30 

Barības un ēsmas limita kontrole - otrais signāls – 9:15 

Iebarošanas signāls – trešais signāls - 09.50 

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  - 7.30 

Dalībnieku ieiešana sektoros – pirmais signāls – 8.30 

Barības un ēsmas limita kontrole - otrais signāls – 9:15 

Iebarošanas signāls – trešais signāls – 09.50 

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. tel. 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 mazākā komandu skaita čempionāts notiek tikai individuālajā ieskaite. 

Sacensības ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst 

piedalīties jebkuras citas valsts komandas vai individuālie dalībnieki. Dalībnieku 

skaita ierobežojumi iespējami tad, ja ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku 



skaitu dalībnieku. Dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību 

kārtējā posma pa mob. telefonu 26473761 vai pa e-pastu vladislavs@eddi.lv . 

Dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks 

pielaisti, visiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību 

sākuma. Komandu pieteikuma nepieciešamā informācijā - komandas nosaukums, 

četri dalībnieki , viens vai divi treneri. Par komandas sastāva maiņu jāpaziņo pirms 

attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, 

čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas 

treneris var aizvietot kādu sportistu. 

Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un makšķernieka 

kartei. 

Dalības maksa par vienu sacensību kārtu ir 20,- eiro no dalībniekā, naudu var 

iemaksāt  bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. 

LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. 

4. Sacensību noteikumi. 
Sacensības notiek pēc F.I.P.S.e.d. makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā 

saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs. 

 

Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras 

kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts 

iebarot. 

Mērot dziļumu un regulējot iemetienā attālumu ir atļauts izmantot tikai makšķeri 

aprīkotu ar marķiera svariņu un bez pavadas un āķa. 

Makšķerēt ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri ar vienu āķi (lielākais 

atļautais āķa izmērs – Nr 10) bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits 

citu rezerves makšķeru un sistēmu. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavām, 

makšķerēt ar svariņu ir aizliegts. Maksimālais barotavas izmērs – 7 cm garuma un 

5 cm diametra. Minimālais barotavas izmērs - 1.5 cm garums un 1.5 cm diametrs, 

minimālais barotavas svars 15gr. Var makšķerēt ar pilno vai tukšo barotavu. Metod 

Fīder tehnika ir aizliegta. 

Makšķeres maksimālais garums 4.5m. 

Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav 

izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi, skrotis u.t.t.) 

barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti. 

mailto:vladislavs@eddi.lv


Sacensību laikā obligāti jāveic iemeties, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes. 

Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri) garam, 

sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam. 

Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) 

litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības 

apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas.  

Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis un/vai džokeris 

nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Slieku 

daudzums ari nedrīkst pārsniegt 0.5 litrus, tos jāuzrada nesagriezta veida. Visa 

dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz 

barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks 

konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas 

limita, tātad, līdz 2,5 litriem.  

Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas 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 

Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni 

vai kādu citu ierīci aizliegts. Nedrīkst iebarot ar pieliktu pavadu. 

Platformu kājas drīkst novietot ūdenī. 

Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava 

sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu. 

Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. 

Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka 

savlaicīgi, pirms maču sākuma. 

Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja 

ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi. 

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa 

neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana, vai citiem) sportistam tiek izteikts 

brīdinājums (dzeltena kartiņa), ja sportistam jau ir brīdinājums un tiesnesis izsaka 

otro, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts (piešķirot rezultātu – 



dalībnieku skaits +1 ), par to lemj sacensību galvenais tiesnesis un LMSF valdes 

pārstāvis. Dzeltenas kartiņas nepariet uz nākamo sezonu.  

Sūdzības par pārkāpumiem, jānodod Galvenēm tiesnesim jeb LMSF pārstāvim, ne 

vēlāk ka 1 stundu pec posma beigām. Sūdzību piefiksē rakstiski, un izskata LMSF 

pārstāvis kopa ar galveno tiesnesi.  

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.). 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. 

Komandu vērtējumā posma augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot abu katru 

rezultātu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa. Vienādu punktu skaita 

gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars abas kārtas 

kopumā.  

Par čempionātā uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš četros 

sacensību posmos, vērtējot visu 8 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko 

punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, 

kuram lielāks noķerto zivju svars četros posmos kopumā. Ja kādā no kārtām 

sportists nepiedalās, viņš saņem punktus, atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.  

Komandu kopvērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot četros 

posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros 

(vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir 

komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars četros posmos kopumā. 

Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu 

pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības 

naudu 30 EUR apjomā. 

 

6. Apbalvošana. 
Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarētājs komanda iegūst Latvijas 

2019. gada čempiona titulu fīder makšķerēšanā.  



Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā un komandu vērtējumā apbalvo ar čempionātā 

kausiem un medaļām. 

Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā un komandu vērtējumā tiek 

apbalvoti ar medaļām.  

7. Īpašie noteikumi 

Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka 

Ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties LMSF rīkotajās 

sacensībās; 

Par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi; 

Ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt 

citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu. 

LMSF valde 08.04.2019 


