2017.GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTS KARPU MAKŠĶERĒŠANĀ
SACENSĪBU NOLIKUMS
Mērķis
•

Popularizēt karpu makšķerēšanas sportu Latvijā.

•

Paaugstināt Latvijas karpu makšķernieku meistarības līmeni.

•

Noteikt kandidātus Latvijas izlases komandai karpu makšķerēšanā.

Sacensību vadība un informācija
•

Sacensību organizators – LMSF, atbildīgais organizators - biedrība „Imperial Baits” (turpmāk- Biedrība).

•

Atbildīgā persona - Uģis Zvirbulis, ugis.zvirbulis@imperial-baits.lv, tālrunis: +37126512407 .

•

Oficiālā informācija par sacensībām, nolikumu un rezultātiem tiek publicēta LMSF mājas lapā www.fishing.lv.

•

Papildinājumi, skaidrojumi, kartes, citas ziņas, sacensību apskats, rezultāti, kā arī cita operatīvā informācija tiks
publicēta www.makskerniekuparadize.lv

Sacensību posmi
Sacensības notiek trijos posmos:
•

1.posms. Karpu makšķerēšana, Kentay ūdenskrātuve, Lietuva, 25.-28.maijs.

•

2.posms. Karpu makšķerēšana, Kentay ūdenskrātuve, Lietuva, 15.-18. jūnijs.

•

3. Posms. Karpu makšķerēšana, „Makšķernieku paradīze” ūdenskrātuve, Valle, Latvija, 20.-23. jūlijs.

Dalībnieki
• Sacensību dalībnieks var būt jebkurš makšķernieks:
o

kas ir dalībnieks kādā no LMSF reģistrētiem makšķerēšanas klubiem vai organizācijām;

o

kuram, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem, ir nepieciešama un derīga Latvijas makšķerēšanas karte, kura pēc
pieprasījuma ir jāuzrāda izlozes brīdī;

o

kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu.

•

Sportisti no citām valstīm var piedalīties sacensībās, atsevišķi piesakoties pie sacensību organizatoriem. To skaits ir
ierobežots un atkarīgs no sacensībām reģistrēto Latvijas sportistu skaita, viņi nepiedalās sacensībā par Latvijas
čempiona titulu, bet piedalās kopējā sacensību ieskaitē.

•

Sacensībās tiek pielaisti tikai dalībnieki, kas veikuši iepriekšēju reģistrāciju. Dalībnieku skaits ir limitēts.

•

Reģistrējoties sacensībām:
o

juridisko personu, kuru dalībnieks pārstāv;

o

pārstāvētā kluba kontaktpersona, tās e-pasts un tālruņa nr.;

o

pārstāvētās juridiskās personas juridiskā adrese, ja tā atšķiras, tad arī korespondences adrese.

•

Reģistrēties sacensībām var komandas, kuras sastāvā ir 2 līdz 3 dalībnieki. Visi dalībnieki piedalās sacensībās komandu
eskaitē. Sportists visa čempionāta laikā drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.

•

Sacensību dalībniekiem sacensībām ir jāreģistrējas katram posmam līdz organizatoru noteiktajam reģistrācijas datumam
katram sacensību posmam, aizsūtot elektroniskā formā pieteikumu atbildīgajam organizatoram.

•

Dalības maksā ir iekļauta arī LMSF biedra nauda par 2017.gadu EUR 30.00 apjomā.

•

Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu"
(turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un
normas.

Apstiprināts
LMSF valdē

