
 

Latvijas Republikas 2022. gada čempionāts pludiņmakšķerēšanā. 

 

 

NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis: 

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un 

noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā. 

2. Laiks un vieta. 

Sacensības notiek 4 (četros) posmos, pa 2 kārtām katrā posmā: 

1. posms 21.-22.05.2022 – Venta, Ikaiši, Skrundas lauku teritorija 

 

2. posms 04.-05.06.2022 -  Prūšu ūdenskrātuve , Priekule                                                           

3.posms 06.-07.08.2022  – Pinķu ūdenskrātuve, Piņķi 

4.posms 27.-28.08.2022 – Daugava, Voleri, Rīga 

 

Čempionāts skaitās noticis, ja ir notikuši vismaz 2 pilnie posmi. 

Visos sacensību posmos tiek ieskaitītas lomā visu sugu un izmēru zivis atbilstoši 

Latvijas Makšķerēšanas noteikumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800). 

Sacensību posmus organizē biedrība  Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 

(Reģ. Nr. 40008023571) sadarbībā ar attiecīgā posma vai visa čempionāta 

atbalstītājiem. 

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 dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties neierobežou laiku,bet 

dienu pirms sacensībām treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 , treniņu sektori 



netiek izlozēti . Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā. 

. 

 

 

Dalībnieku reģistrācija katras sacensību kārtas pirmajā dienā līdz 8.30 sacensību 

vietā 

Sacensību atklāšana un izloze – 8.30 

Dalībnieku ieiešana sektoros – 9.00 

Sagatavošanās makšķerēšanai – 9.00-10.50 

Iebarošanas signāls – 10.50 

Makšķerēšanas sākums - 11.00 

5 minūšu brīdinājuma signāls - 14:55 

Makšķerēšanas beigas - 15.00 

Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi. 

 

Dalībnieku reģistrācija katras kārtas otrās dienas sacensībām  - 8.30. 

Dalībnieku ieiešana sektoros – 9.00 

Sagatavošanās makšķerēšanai – 9.00 – 10.50 

Iebarošanas signāls – 10.50 

Makšķerēšanas sākums – 11.00 

5 minūšu brīdinājuma signāls - 14:55 

Makšķerēšanas beigas – 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 pludiņu ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš 

savlaicīgi piesakoties, drīkst piedalīties neierobežots skaits jebkuras citas valsts  

individuālo dalībnieku (dalībnieku skaita ierobežojumi iespējami tikai tad, ja 

ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku skaitu dalībnieku). Pieteikšanās uz 

čempionātu vai uz kādu no atsevišķām sacensību kārtām pa mob. telefonu 

26473761 vai pa e-pastu vladislavs@eddi.lv  

Sacensībās piedalās tikai individuālie dalībnieki, kuri pārstāv LMSF sastāvā esošos 

klubus. Dalības maksa par vienu sacensību kārtu ir 20,- eiro no cilvēka, dalības 

mailto:vladislavs@eddi.lv


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

konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. 

 

  Dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību kārtējā posma pie 

attiecīgā posma organizētāja, dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju 

pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. 

4. Sacensību noteikumi. 

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

saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs. 

 

5. Uzvarētāju noteikšana. 

Individuālajā vērtējumā par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš četru posmu 

kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā 

uzvar sportists, kam lielāks loms četru posmu kopvērtējumā.  

6. Apbalvošana. 

Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. 

Katrā posmā individuālie uzvarētāji tiek apbalvoti ar posma rīkotāju piemiņas 

balvām. 

7. Īpašie noteikumi 

Ja sacensības tiek pārtrauktas nelabvēlīgu apstākļu dēļ, tiks padots garš signāls un 

visiem dalībniekiem obligāti jāiziet no sektoriem. Zivis, kas noķertas pēc signāla, 

nekavējoties jāatlaiž. Ja apstākļi mainās un var turpināt sacensības, tiek padots otrs 

signāls, pēc kura dalībnieki var atgriezties savos sektoros. Pēc 5 minūtēm tiks 

padots trešais signāls, pēc kura var turpināt makšķerēt. 

Vienā kārtā var būt ne vairāk kā 2 pārtraukumi, kopējā ilgumā ne vairāk kā viena 

stunda. Savādāk kārta netiek ieskaitīta. Žūrija var samazināt kārtas ilgumu.  

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

veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties LMSF rīkotajās 

sacensībās; 

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

dalībnieki; 

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

varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu. 



Visi sacensību dalībnieki apņemas ievērot šo nolikumu, noteikumus un LMSF 

ētikas kodeksu. 


