
Latvijas kausa izcīņa spiningošanā “RĪGA 2017” 
30.09. – 01.10.2017 

 
NOLIKUMS 

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN PRINCIPS 
1.1. Sacensību mērķis ir makšķerēšanas sporta popularizācija, pieredzes apmaiņa un labāko sportistu noskaidrošana. 
1.2. Sacensībās tiek ievērots noķer, nofotografē, atbrīvo princips. Sacensību dalībnieki lomu sacensību laikā nepatur. 

 

2. ORGANIZATORS 
2.1.. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar biedrību „Sporta Makšķerēšanai” (BSM). 
2.2. Organizatoru pārstāvis - Gints Zeiļa, tālruņa numurs: 29215040, e-pasts: gints.zeila@lmsf.lv 
2.3. Galvenais tiesnesis – Mārtiņš Babris, tālruņa numurs: 26677744, e-pasts: babris.martins@gmail.com 

 

3. DALĪBNIEKI 
3.1. Startēt var: 
a) Individuāli - Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē (street fishing); 
b) Ekipāžas sastāvā (divi sportisti un tiesnesis) - Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām; 
c) Komandas sastāvā (divas ekipāžas) - Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām. 
3.2. Par sacensību dalībnieku kļūst tas makšķernieks, kurš pieteicies vai pieteikts sacensībām, reģistrējies vai reģistrēts tām, 

nolikumā noteiktā kārtībā, veicis, vai par viņu veikta apmaksa par dalību sacensībās un sacensību laikā viņš apņemas ievērot: 
organizatora prasības, galvenā tiesneša lēmumus, šo Nolikumu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus 
(22.12.2015 MK noteikumi Nr.800), ja attiecas - Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi 
Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255). 
 

4. NORISES DATUMS UN SACENSĪBU CENTRA DARBA LAIKS 
2017. gada 30. septembris (sestdiena) un 2017. gada 1. oktobris (svētdiena). 

Sacensību centra darba laiks: 
2017. gada 30. septembris no 7:00 līdz 18:00 
2017. gada 1. oktobris no 7:00 līdz 19:00 
Iepriekš saskaņojot, laivu sacensību vietā var novietot sākot ar 29.09.2017 pl.17:00. 
 

5. VIETA 
5.1. Laivu ielaišana, reģistrācija, atklāšana, apbalvošana - Laivu Centrs, Krasta iela 5, Rīga, 30.septemrī spiningošanā no laivām ar 

mākslīgo mānekli starta vieta starp Akmens un Vanšu tiltiem. 
5.2. Sacensību vieta: 
a) Spiningošanā pilsētas vidē – Rīgas pilsētas ūdeņi, kuriem var pieiet no starta vietas; 
b) Spiningošanā no laivām - ūdeņi, kuros var nokļūt ar laivu no starta vietas. 

 

6. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 
6.1. Tiks vērtētas tikai atbilstoši šim nolikumam nofotografētas un iesūtītas noķerto plēsīgo zivju fotogrāfijas. 
6.2. Dienas rezultātu veido: 
a) Spiningošanā pilsētas vidē 10 plēsīgās zivis, no tām ne vairāk kā 5 asari vienam sportistam  
b) Spiningošanā no laivām 3 līdakas, 3 zandarti, 3 asari no ekipāžas 
6.3. Zivis, kas mazākas par Makšķerēšanas, vēžošanas noteikumos noteikto, kā arī asaris mazāks par 20 cm, kas noķerts no krasta, 
un mazāks par 25 cm, ja noķerts no laivas, balles nedod. 

6.4. Vienu balli dod par katru zivs garuma cm,  zivs garums noapaļojams līdz pilniem cm, 4 mm tiek apaļots uz leju, 5mm uz augšu. 
6.5. Atbilstoši saņemtām ballēm, sportistiem sadala vietas, vietas numurs ir dienā saņemto punktu skaits. 
6.6. Abu dienu punktu summa veido rezultātu. 
 

7. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN DALĪBAS MAKSA 
7.1. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2017. gada 22. septembris līdz pl. 23:59 

7.2. Pietiekums jāaizpilda internetā, LMSF Facebook lapā ievietotajās pieteikuma formās vai arī ar pievienotu maksājuma uzdevumu 
jānosūta uz sekojošu e-pasta adresi: gints.zeila@lmsf.lv  
7.3. Pietiekumā jānorāda: 
a) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē – sportista Vārds, Uzvārds, juridiskās personas nosaukums, ja ir tādas biedrs vai 
pārstāv 
b) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām ekipāžām - Ekipāžas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, tiesneša vārds, 
uzvārds, juridiskās personas nosaukums, ja tādu pārstāv 
c) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām komandām  
komandas nosaukums, ekipāžas Nr.1 sportistu vārds uzvārds, tiesneša vārds uzvārds, ekipāžas Nr.2 sportistu vārds uzvārds, 
tiesneša vārds uzvārds, juridiskās personas nosaukums, ja tādu pārstāv 
7.4. Pieteikto sportistu vai tiesnesi var aizstāt ar citu līdz reģistrācijas beigām sacensību pirmajā dienā. 
7.5. Ja pieteiktais sportists, ekipāža vai komanda nestartē vienā vai abās sacensību dienās, iemaksāto dalības maksu vai tās daļu 
neatmaksā. 
 
7.6. Dalības maksa: 
a) individuāli (street fishing) 15.00 EUR; 
b) ekipāžai 50.00 EUR,  
c) komandai 100.00 EUR. 

 
7.7. Dalības maksa jāpārskaita: 

 
Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" 



Reģ. Nr. 40008023571 
Durbes iela 8, LV-1007, Rīga, Latvija 
AS SEB Banka 
Konta Nr.LV80UNLA0002200700445 
 
 
7.8. Maksājuma uzdevumā jānorāda viens no: 
a) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē – LK17 SF dalībnieka Vārds, Uzvārds 
b) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām ekipāžām LK17 SLE ekipāžas nosaukums 
c) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām komandām LK17 SLK komandas nosaukums. 
 
 

8. SACENSĪBU PROGRAMMA 
 

LK Rīga 2017 30.septembris 

Laiks Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē 
(street fishing) 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

9:00 Sacensību atklāšana 

9:15 Izbraukšana uz starta vietu Starts makšķerēšanas uzsākšana 

9:45 Starts  

10:00 Makšķerēšanas uzsākšana  
13:15  Noteicošā makšķernieka maiņa pārī 

17:00 Makšķerēšanas beigas  

17:15  Makšķerēšanas beigas 

17:30 Protokolu iesniegšanas pēdējais termiņš Protokola iesniegšanas pēdējais termiņš 

18:30 Starprezultātu paziņošana 

 
LK Rīga 2017 1.oktobris 

Laiks Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē 
(street fishing) 

7:30 Reģistrācijas uzsākšana 

8:30 Reģistrācijas beigas 

9:00  Starts makšķerēšanas uzsākšana 

9:15 Starts  

9:45 Makšķerēšanas uzsākšana  

13:00  Noteicošā makšķernieka maiņa pārī 

16:45 Makšķerēšanas beigas  
17:00  Makšķerēšanas beigas 

17:15 Protokolu iesniegšanas pēdējais termiņš Protokola iesniegšanas pēdējais termiņš 

18:15 Starprezultātu paziņošana 

18:29 Pretenziju pieņemšanas beigu termiņš 

18:30 Rezultātu paziņošana 
Apbalvošana / Sacensību slēgšana 

 
Izvērtējot laika apstākļus, organizatora pārstāvis kopa ar galveno tiesnesi var mainīt sacensību programmu, pārnest 
sacensības uz citu dienu vai veikt citas izmaiņas pasākuma norisē. 
 

9. ZIVS FOTOGRAFĒŠANA UN REĢISTRĀCIJA 
9.1. Lai iegūtu balles, jāiesniedz divas zivs fotogrāfijas (tālruņa numurs būs atrodams uz protokola) 
9.1.1. zivs uz piešķirtās mērlentes (nodrošinās organizators), papildus tekstā norādot komandas numuru, sportista uzvārdu, sugu un 
garumu pilnos cm 
9.1.2. zivs ar loma ieguvēju norādot komandas numuru un sportista uzvārdu. 
9.2. Fotogrāfijā mērlentei jābūt skaidri saskatāmai, jābūt redzamam, ka zivs uzsākta mērīt pareizi un tā redzama visā garumā. 
9.3. Fotogrāfiju, izmantojot loma ieguvēja tālruni vai citu tālruni vienojoties, uzņem pāra dalībnieks vai tiesnesis 
9.4. Papildus fotogrāfijām zivis reģistrē protokolā, protokolu aizpilda tiesnesis, tā pareizību ar saviem parakstiem apliecina ekipāžas 
sportisti 
9.4. Spiningošanā pilsētas vidē protokolu aizpilda dalībnieks, ierakstu apstiprina pārinieks 
9.5. Spiningošanā no laivām protokolu aizpilda tiesnesis. 
9.6. Galvenajam tiesnesim ir tiesības noraidīt un nepieņemt reģistrācijai protokolus, bez otra dalībnieka paraksta vai tiesneša paraksta, 
kā arī neņemt vērā fotogrāfijas, kur zivs nav redzama visā garumā, nav nosakāms vai tā nofotografēta pareizi vai nav saskatāms garuma 
mērījums. 
9.7. Galvenais tiesnesis nevērtē protokolus, kuri iesniegti pēc iesniegšanas pēdējā termiņa. 
 

10. SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 
10.1. Visiem dalībniekiem - uzlādēts mobilais tālrunis ar iespēju uzņemt un nosūtīt fotoattēlus 8h laikā. 
10.2. Visiem sportistiem - derīga Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vai dokuments, kas atļauj makšķerēt bez tās, 
mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai - protokolam (nodrošina organizētāji) un palīgierīces zivs uztveršanai un 
atbrīvošanai no āķa. 
10.3. Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām  
10.3.1. ekipāžu veido divi sportisti un tiesnesis, komandu veido divas ekipāžas 
10.3.2. pārvietojoties ar motorlaivu, vienam no sportistiem jābūt dokumentam, kurš apliecina tiesības vadīt šāda veida kuģošanas līdzekli 
10.3.3. kuģošanas līdzeklim jābūt aprīkotam saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem 



10.3.4. laivu izmēriem un celtspējai jābūt tādai, lai tajās vienlaicīgi vieta būtu diviem sportistiem un tiesnesim 
 

11. SACENSĪBU GAITA 
11.1. Sacensības norit saskaņā ar šo nolikumu, sacensību programmu, spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 
11.2. Katru dienu dalībnieki reģistrējas sacensībām, ekipāžas var pieteikt viens no ekipāžas sportistiem vai tiesnesis. 
 
11.3. Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē 
11.3.1. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa pāriem, pāris paliek kopā visu sacensību laiku. 
11.3.2. Dalībnieki savstarpēji izlozē vadošo dalībnieku pirmajai pusei laika, kas atvēlēts makšķerēšanai, pēc 4 nomakšķerētām stundām 
līdz finišam otrs makšķernieks kļūst par vadoši dalībnieku. 
11.3.3. Otrajā sacensību dienā vadošo dalībnieku nosaka apgrieztā secībā. 
11.3.4. Ja dalībnieki nevar vienoties, vadošo dalībnieku nosaka galvenais tiesnesis. 
11.3.5. Vadošais dalībnieks nosaka uz kurieni iet un minimālo attālumu ar aprēķinu, lai netraucētu viens otram. 
11.3.6. Ja visus dalībniekus nevar sadalīt pa pāriem, izveido dalībnieku grupu no 3 dalībniekiem, kur vadošo dalībnieku secība tiek 
izlozēta katrai dienai atsevišķi un makšķerēšanai atvēlētais laiks tiek dalīts 3 daļās. 
 
11.4.Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām 
11.4.1. Komandas tiesnešiem izlozē tiesājamās komandas. 
11.4.2. Pirmajā sacensību dienā starts tiek dots starp Akmens un Vanšu tiltiem, laivas pulcējas aptuveni pie Lielā Kristapa. 
11.4.3. Makšķerēšanas vieta nav ierobežota 
11.4.4. Otrā sacensību dienā starts ir no Laivu centra 
11.5. Visas atkāpes no nolikuma jāsaskaņo ar galveno tiesnesi. 
 

12. AIZLIEGTS 
12.1. Sniegt palīdzību zivs ķeršanā, izņemot vienas ekipāžas sportistus, tehniskā un medicīniskā palīdzība savas kompetences ietvaros 
nav aizliegta. 
12.2. Lietot mušiņmakšķeri vai mušas vai velcēt. 
12.3. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis, 
12.4. Izmantot divus mānekļus vai makšķerēšanas rīkus (spiningus) vienlaicīgi 
12.5. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu 
12.6. Sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas tās aizķerot 
12.7. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi 
12.8. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes. 
12.9. Makšķerēt kuģošanas ceļā vai no tiltiem. 
12.10. Kavēt atgriešanos un/vai veidlapas iesniegšanu noteiktā termiņā 
12.11. Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē  
12.11.1. attālināties no vadošā dalībnieka tālāk par 20 metriem. 
12.11.2. spiningot iebrienot, no pietauvotiem peldlīdzekļiem vai privātām teritorijām 
12.11.3. izmantot jebkāda veida transportlīdzekļus – auto, velosipēdu, skrituļslidas utt. 
12.12. Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām  
12.12.1. pietuvoties tuvāk par 50m citai ekipāžai – sacensību dalībniekam, izņemot, ja nav citu iespēju, lai pabrauktu garām šaurā vietā 
12.12.2. Makšķerēt šaurā vietā, kad cits sacensību dalībnieks pārvietojas garām. 
12.12.3. Tiesnešiem lietot mobilos sakarus bez ekipāžas atļaujas. 
12.12.4. Pārkāpt ātruma ierobežojumus. 
12.12.5. Piedalīties sacensībās ar laivu/motorlaivu, kuras garums ir mazāks par 3,6 metri. 
12.12.6. Makšķerēšanai piešķirtajā laikā pamest laivu bez galvenā tiesneša atļaujas  
12.13. Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā. 
12.14. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu 
12.15. Sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas aizķeršanas rezultātā vai savādāk krāpties 
12.16. Apzināti vairākkārt traucēt citus sacensību dalībniekus. 
12.17. Pārvietoties ar laivu, kura nav aprīkota ar drošības/glābšanas līdzekļiem, normatīvos aktos noteiktā kartībā 
12.18. Makšķerēt kuģošanas ceļā, no tiltiem. 
12.19. Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, tiesnešiem, galveno tiesnesi vai organizatoru. 
12.20. Sacensību norises vietā un laikā lietot morālu rupjību vai fizisku spēku 
 
12.21. Par punktos 12.1.līdz 12.2. un to apakšpunktos minētajiem pārkāpumiem jāinformē galvenais tiesnesis, kurš, izvērtējot katru 
pārkāpumu, var pielietot sekojošus sodu veidus: 
12.21.1. izteikt brīdinājumu, 
12.21.2. piešķirt soda punktu vai punktus, 
12.21.3. anulēt dienas rezultātu 
12.21.4. anulēt sacensību rezultātu 
 
12.22. Par punktos 12.13 līdz 12.20. minētiem pārkāpumiem galvenais tiesnesis diskvalificē dalībnieku, ekipāžu no dalības sacensībās.  
12.23. Īpaši rupja vai, atkārtota pārkāpuma gadījumā, vai, ja pārkāpuma rezultātā nodarīts būtisks kaitējums LMSF vai organizatora 
prestižam, galvenais tiesnesis var diskvalificēt dalībnieku no sacensībām un pieņem lēmumu liegt sportistam dalību LMSF organizētās 
sacensībās un pasākumos 5 gadus, informējot par to LMSF valdi. 
 

13. REKLĀMA 
13.1. Reklāma uz dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas utt., kuģošanas līdzekļiem un automašīnām, piekabēm nav aizliegta. 
13.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai dalīt aizliegts. Makšķerēšanas klubu 
vai biedrību simbolika nav aizliegta, izņemot slēptas reklāmas gadījumā. 
13.3. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek sacensību atklāšanas un apbalvošanas 
ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, aizliegta. 
13.4. Pēc pasākuma organizatora vai galvenā tiesneša lūguma dalībniekiem jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam 
ierādītu vietu. 
 



13.5. Šī nolikuma 13. punkta neievērošanas gadījumā, dalībniekam piesakoties nākamam LMSF rīkotam pasākumam, tiek piemērota 
dalības maksa desmitkāršā apmērā, ja dalībnieku piesaka ekipāžas vai komandas sastāvā, dalības maksa tiek piemērota attiecīgi 
ekipāžai vai komandai, kuras sastāvā pieteikts šis dalībnieks. 
 

14. PROTESTI 
14.1. Rakstiski protesti kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50 EUR apmērā ieskaitīšanu organizatora kontā, ar atzīmi LK17 
Protests, tiek pieņemti līdz 1. oktobra pulksten 18:29. 
14.2. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam. 
 

15. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 
15.1. Katrā sacensību dienā sportistus un ekipāžas dilstošā secībā sarindo pēc iegūtām ballēm. 
15.2. Sportists vai ekipāža katrā dienā saņem punktus atbilstoši ieņemtai vietai, bet ja sportists nestartē, tad tik punktus cik ir dalībnieku 
+ 1. 
15.3. Individuālo rezultātu viedo abu dienu rezultātu summa punktos 
15.4. Ekipāžu rezultātu veido abu dienu rezultātu summa punktos 
15.5. Komandas rezultātu veido abu tās ekipāžu punktu kopsumma. 
15.6. Uzvar sportists, ekipāža, komanda ar vismazāk iegūto punktu skaitu 
15.7. Vienādu punktu gadījumā uzvar sportists, ekipāža vai komanda, kura 1. oktobrī saņēmusi vislielāko baļļu skaitu. 
15.8. Ja 15.7. noteiktā kārtībā uzvarētāju nevar noteikt, augstāku vietu ieņem sportists, ekipāža vai komanda, kura 1. oktobrī saņēmusi 
mazāk punktus. 
15.9. Ja 15.8. noteiktā kartībā uzvarētāju nevar noteikt, augstāku vietu piešķir, piemērojot sekojošus kritērijus: vismazāk soda punktu, 
lielākā līdaka, lielākas zandarts, lielākais asaris. 
 

16. APBALVOŠANA 
Apbalvo 3 godalgotās vietas 
a) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē (street fishing) 
b) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām ekipāžām 
c) Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām komandām 
 
 
UZMANĪBU! 

Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par aprīkojumu. 
Laivu nolaišana ūdenī jāizdara savlaicīgi, jo pieejas vietas ir ierobežotā skaitā.  
Dalībnieku laivu apsardze tiks nodrošināta. 
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. 
Dalībniekiem pašiem jāparūpējas par naktsmājām. 
Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos. 
Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas 
attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam. 
 
Saskaņots ar LMSF valdi. 

 
 


