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Apstiprināts LMSF valdes sēdē 8. jūnijā 2022. 

 

 

 
 

 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 

 

 

 

  LATVIJAS ČEMPIONĀTS SPININGOŠANĀ NO LAIVĀM BĒRNIEM UN 

JAUNIEŠIEM 2022 

 

 

Nolikums 

 

 
1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN MISIJA 

 

1.1. Popularizēt makšķerēšanu bērniem un jauniešiem kā aizraujošu, aktīva un veselīga 

dzīvesveida sastāvdaļu, sportu, vaļasprieku un atpūtu pie dabas; 
 

1.2. Veidot izpratni par globāliem un vietējiem vides jautājumiem; 

 

1.3.   Pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem, labāko jauno spiningotāju noskaidrošana; 

 
1.4.   Sacensībās tiek ievērots princips - noķer, nofotografē, atbrīvo. 

 

 

2. ORGANIZATORS 

2.1.   Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk- LMSF), Reģ. Nr. 40008023571;  

2.2.   Atbildīgais par disciplīnu Kristaps Kotāns, sacensibas@lmsf.lv; +371 26601995. 

 

 

3. TIESNEŠU SASTĀVS 

 
3.1. Galvenais tiesnesis, atbildīgais par sabiedrisko kārtību, par higiēnas, ugunsdrošības, 

drošības noteikumu ievērošanu: Egīls Draudiņš, egils.draudins@gmail.com; 

29249144; 

 

3.2. Tiesnesis, atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, 
medicīniskās palīdzības pieejamību: Gatis Gūts, gatis.guts@gmail.com. 
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4. SACENSĪBU PROGRAMMA 

 

6. augusts  

20:00 – Sacensību dalībnieku sapulce tiešsaistē Zoom platformā. 

 
7. augusts 

 

• 07:00 – 07:45 sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas visiem ekipāžas dalībniekiem); 

• 08:00 sacensību atklāšana; 

• 08:15  sacensību dalībnieku sapulce; 

• 08:45  laivu starts; 

• makšķerēšanas laiks 09:00 – 16:00; 

• līdz 16:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana tiesnešu kolēģijai.   

 

 

5. NORISES VIETA 

 
Rīga, Jaunciema gatve 135b, Jaunciema Osta. 

Laivu ielaišana (bez papildus maksas), dalībnieku reģistrācija, sacensību atklāšana, 

uzvarētāju apbalvošana. 

 
 

6. DALĪBNIEKI 

 

6.1. Sacensībās var piedalīties ikviens 18 gadu vecumu nesasniedzis Latvijas iedzīvotājs 

vai ārvalstu viesis (saskaņā ar LSFP un LMSF lēmumu, dalība tiek liegta Krievijas 
Federācijas un Baltkrievijas valstu sportistiem līdz nākamajam lēmumam), kas pārstāv 

kādu no LMSF biedriem vai ir uzaicināts no organizatora puses;  

 

6.2. Ekipāžas, kas sastāv no diviem sportistiem un laivas vadītāja. 

 
6.3. Ekipāžas sacenšas U18, U14 un U10 vecuma grupu ieskaitē. Ja abi ekipāžas sportisti 

nav vienā vecuma grupā, ekipāža sacenšas vecākā sportista grupā. U10 sportisti var 

izcīnīt medaļas visās trīs vecuma grupās. 

 

 
7. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

 

7.1. Pieteikšanās  notiek elektroniski vietnē www.sportfishing.live katra dalībnieka 

likumiskajam pārstāvim izveidojot nepilngadīgā sportista profilu, aktivizējot to 

apmaksājot 5 EUR. Ekipāžas kapteinis no 2 reģistrētajiem sportistiem izveido 
komandu. Ekipāža reģistrējoties izvēlas komandu un piereģistrējas sacensībām 

(Ekipāža/komanda neuzrādīsies reģistrējoties, ja tā nav pirms tam izveidota. 

http://www.sportfishing.live/
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Neizdosies pievienot ekipāžas dalībnieku, ja nav reģistrēts sportista profils vai nav 
aktivizēts apmaksājot 5 EUR). https://www.youtube.com/watch?v=XL3RErmztZ8  

 

7.2. Pieteikumus sacensībām pieņem līdz 2022. gada 1. augusta plkst. 23:59; 

 

7.3. Dalībnieki iegūst BTA nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi 3 treniņu dienām un 
sacensību dienai. 

 

7.4. 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. 

 

 

8. DALĪBAS MAKSA 

 
Sacensībām nav dalības maksas. 

 

 

9. DALĪBNIEKU APŅEMŠANĀS 
 

9.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks apņemas: ievērot un izpildīt organizatora prasības 

un norādījumus; tiesnešu 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;  

 

9.2. Dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka dalībnieka veselības stāvoklis, iemaņas 

un prasmes ļauj piedalīties makšķerēšanas sporta sacensībās un ar savu rīcību apņemas 
neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības 

apdraudējumu; 

 

9.3. Dalībnieka likumiskais pārstāvis piekrīt, ka organizatora vai galvenā tiesneša 

akreditētas personas fotografē un filmē sacensības norises gaitu, tai skaitā 

makšķerēšanas procesu sportistu laivās; 

 

9.4. Dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka pasākuma organizators un LMSF drīkst 

izmantot sacensību dalībnieka nodotos datus savām un sponsoru vajadzībām ciktāl tas 

attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi un atskaitēm vai publicitāti pēc tām, kā 
arī dodu atļauju sacensību organizatoram, LMSF un akreditētām personām sava vārda, 

uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros 

makšķernieki vai sportisti atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā, tai 

skaitā sacensību organizatora vai LMSF mājaslapā.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XL3RErmztZ8
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10. SACENSĪBU AKVATORIJA 

 

Publiskie ūdeņi, kuriem var piekļūt no sacensību starta vietas, izmantojot sacensību 

dalībnieka kuģošanas līdzekli. 

 
11. SACENSĪBU NORISE 

 

11.1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku. Katras 

ekipāžas abiem sportistiem un laivas vadītājam jāreģistrējas sacensībām sacensību 

atklāšanas dienā, jāpiedalās apbalvošanā un citās organizatoru rīkotajās aktivitātēs; 
 

11.2. Ja kāds no sportistiem neierodas uz kādu no sacensību dienām, tā pārinieks drīkst 

startēt viens; 

 

11.3. Izsniegtie numuri, dalībniekiem jāuzlīmē savai laivai abās pusēs tā, lai tie būtu skaidri 
redzami no attāluma, kā arī jānodrošina, ka tie tiek saglabāti visu sacensību laiku; 

 

11.4. Organizatoru izsniegtās uzlīmes ar sacensību atbalstītājiem, dalībniekiem jāuzlīmē 

savai laivai abās pusēs un jānodrošina, ka tās tiek saglabātas visu sacensību laiku; 
 

11.5. 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; 

 

11.6. Zivis tiek ķertas spiningošanas tehnikā, vienam sportistam vienlaicīgi izmantojot 

vienu spiningu, kas aprīkots ar vienu mākslīgo ēsmu; 

 

11.7. Mākslīgais māneklis var būt aprīkoti ar vienu līdz trim viena, divžubura vai trijžubura 

āķiem; 
 

11.8. Noķerto zivju mērīšanu, fotogrāfijas un atlaišanas video uzņem laivas vadītājs. 

Fotogrāfijas un loma pieteikumu nosūta laivas vadītājs. Rezultātu protokolu aizpilda 

un paraksta abi ekipāžas dalībnieki, un paši personīgi iesniedz tienešu kolēģijai.  

 

12. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRAFĒŠANA UN TO IESNIEGŠANA 

 
12.1. Noķerto zivju mērīšanu, fotogrāfijas un atlaišanas video uzņem laivas vadītājs. 

Fotogrāfijas un loma pieteikumu nosūta laivas vadītājs. Rezultātu protokolu aizpilda 

un paraksta abi ekipāžas dalībnieki, un paši personīgi iesniedz tienešu kolēģijai.  

 
12.2. Zivs tiek mērīta no tās purna līdz astes garākai izstieptai spurai, zivij brīvi atrodoties 

uz mērlineāla;  

 

12.3. Zivs tiek mērīta, ja tā noķerta āķim atrodoties mutē vai galvas rajonā līdz žaunu vākam; 
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12.4. Zivis, kas aizķertas, ieskaitītas netiek;  

 

12.5. Sacensību protokolā tiek reģistrētas sekojošu zivju sugas: asaris, līdaka, zandarts, 

meža vimba un sams, kuru izmērs pārsniedz MK noteikumus Nr.800 “Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” noteikto minimālo izmēru;  
  

12.6. Loms noapaļojams pilnos cm sākot no minimālā pieļaujamā izmēra, piemēri, asaris 

31.4 cm - tiek noapaļots uz leju un reģistrēts, kā 31 cm, savukārt asaris 31.5 cm – tiek 

noapaļots uz augšu un reģistrēts kā 32 cm. Savukārt līdaka 49,9 cm netiek apaļota un 

ieskaitē netiek pieņemta; 
 

12.7. Fotogrāfiju un loma pieteikumu sacensību aplikācijā ievada viens no ekipāžas 

sportistiem vai kapteinis;  

 

12.8. Aplikācijā elektroniski jāiesniedz fotogrāfija ar zivi, kas nofotografēta uz organizatora 
piešķirtā mērlineāla. Skaidri jābūt redzamam zivs garumam un skaitļiem uz mērlineāla 

kā arī sacensību uzlīmei. Zivs purnam jābūt atbalstītam pret lineāla atduri. Fotogrāfijā 

skaidri un pilnībā jābūt redzamam zivs kreisajam sānam; 

 
12.9. Aplikācijā jānorāda zivs suga un garums centimetros; 

 

12.10. Aizliegts pārvietoties ar iekšdedzes dzinēju, ja loms nav reģistrēts; 

 

12.11. Visām protokolā ierakstītajām zivīm, kurām garums atbilst minimālajam vai 

minimālajam noteiktajam izmēram, jānofilmē mērīšanas video. Skaidri un 

nepārprotami ir jābūt redzamam zivs izmēram. Viens no ekipāžas sportistiem vai 

kapteinis video nosūta sacensību tiesnesim uzreiz pēc zivs reģistrēšanas; 

 

12.12. Gadījumā, ja nav vienprātības par zivs izmēru, zivs dzīvā veidā nogādājama 
pārmērīšanai galvenajam tiesnesim; 

 

12.13.  Dalībnieki drīkst uzņemt arī papildus video, kas pierāda, ka zivs noķerta sacensību 

dienā un sacensībām atvēlētajā laikā; 

 

12.14. Ja tiesnešiem ir radušās aizdomas par loma izmēru vai autentiskumu un sacensību 

dalībnieks nevar pārliecinoši pierādīt pretējo, tiesneši attiecīgo zivi neieskaita;  

 

12.15. 20 garākās zivis tiek ierakstītas protokolā, kuru paraksta viens no ekipāžas 

sportistiem. Nolikumā noteiktajā laikā protokola oriģināls vienam no ekipāžas 
sportistiem jānodod tiesnešu kolēģijai; 

 

12.16. Pēc protokola parakstīšanas sūdzības par lomu un tā mērīšanu netiek pieņemtas. 
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13. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 
 

13.1. Punktus ekipāža saņem par abu ekipāžu veidojošo sportistu atbilstoši nolikumam 

noķertām ieskaites zivīm, ņemot vērā lielākās 20 (divdesmit) zivis, katras garuma cm 

kāpinājuma kvadrātā summu. Atbilstoši saņemtajiem punktiem ekipāžām tiek 

sadalītas vietas. Vairāk punktu - augstāka vieta; 
 

13.2. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā ekipāža, kura rezultātu sasniegusi 

ar mazāku skaitu zivju. Ja zivju skaits ir vienāds, kura noķērusi garāko zivi, ja garākās 

zivs izmērs sakrīt, augstāku vietu ieņem ekipāža, kura ieskaites zivi noķērusi tuvāk 

makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku vietu iegūst ekipāža, kura 
pirmā noķērusi ieskaites zivi; 

 

 

14. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

 
14.1. Sportistu fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj piedalīties 

sacensībās; 

 

14.2. Sportisti un kapteinis ir pieteikti sacensībām; 
 

14.3. Sportistiem sevi jānodrošina ar: 

 

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

uzinstalētu aplikāciju sportfishing.live, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un 

nosūtīt fotoattēlus un 

video sacensību dienā; 

 

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

atļauj makšķerēt bez tās; 
 

14.3.3. Dalībniekiem vai kapteinim derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt 

kuģošanas līdzekli; 

 

14.3.4. spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un 

piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai; 

 

14.3.5. laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;  

 

14.3.6. ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami. 
 

14.4. Ekipāžai jābūt nodrošinātai ar kuģošanas līdzekli, kurš aprīkots atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, sportistu vajadzībām un ir tehniskā kārtībā; 
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14.5. Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par savu makšķerēšanas aprīkojumu, 
tā pieskatīšanu un neatstāšanu bez uzraudzības. Organizatori neuzņemas atbildību par 

sacensību dalībnieku laivām, aprīkojumu un personīgajām mantām; 

 

14.6. Sacensību dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas 

noteikumu ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi; 
 

14.7. Sportisti neiebilst laivas un tās aprīkojuma pārbaudei pirms sacensību sākuma katrā 

sacensību dienā; 

 

14.8. Sportistiem sacensību laikā jāizvieto laivā organizatora piešķirtā video kamera. 
 

 

15. AIZLIEGTS 

 

15.1. Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas pirms sacensībām 
atvēlētā laika, kuras noķērusi cita persona, vai zivs noķerta aizķerot (āķis atrodas aiz 

žaunu vāka ķermenī, spurā vai astē) vai savādāk krāpties; 

 

15.2. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu; 
 

15.3. Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā pret citiem sacensību dalībniekiem, 

sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem; 

 

15.4. Piedalīties sacensībās bez organizatora izsniegtā mērlineāla; 

 

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

atvēlētā laika beigām; 

 

15.6. Pārvietoties ar iekšdedzes dzinēju bez uzvilktas glābšanas vestes; 
 

15.7. Sniegt palīdzību zivs izvadīšanā, kamēr māneklis atrodas ūdenī; 

 

15.8. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis; 

 

15.9. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi; 

 

15.10. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi; 

 

15.11. Makšķerēt atrodoties kuģošanas ceļā; 
 

15.12. Lietot mušiņmakšķeri un/vai mušas; 

 

15.13. Velcēt; 
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15.14. Atrasties tuvāk par 50 m 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 50 m, tad sportistam ir pienākums 

to brīdināt ievērot 50 m distanci; 

 

15.15. Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem; 
 

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

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

 

15.17. Makšķerēt tuvāk par 50 metriem uz katru pusi no elektrolīnijām vai citas 
elektroinfrastruktūras būves; 

 

15.18. Makšķerēšanai atvēlētajā laikā pamest laivu, bez galvenā tiesneša atļaujas. 

 

 
16. SODU PIEŠĶIRŠANA 

 

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

 
16.1.1. izteikt brīdinājumu;  

 

16.1.2. anulēt sacensību rezultātu; 

 

16.1.3. piemērot diskvalifikāciju. 

 

16.2. Ja sportisti tiek pieķerti krāpšanā attiecībā uz rezultātu iesniegšanu, - ja zivis nav pašu 

sportistu noķertas attiecīgajā sacensību dienā un sacensībām atvēlētajā laikā, bet tās ir 

iegūtas iepriekš, tās tiek pievestas klāt vai ir tikušas noķertas un ievietotas murdā vai 

kā tamlīdzīgi noslēptas ūdenī, vai arī iegūtas jebkādā citā veidā izņemot spiningošanas 
tehniku, vainīgie sportisti un kapteinis tiek nekavējoties diskvalificēti no šīm 

sacensībām un turpmākajām LMSF rīkotajām sacensībām disciplīnā spiningošana no 

laivām uz laika periodu 5 (pieci) gadi. 

 

17. REKLĀMA 

 

17.1. Reklāma uz dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas un automašīnām ir atļauta bet 

nedrīkst atspoguļot uzņēmumu, biedrību vai ar diskvalificētu un pie sacensībām 

nepielaižamu sportistu saistītu reklāmu. 

 
17.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot 

vai dalīt aizliegts; 
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17.3. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek 
sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma 

organizatoru, aizliegta; 

 

17.4. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesnešu lūguma dalībniekiem 

jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu. 
 

 

18. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO 

 

18.1. Piesakoties sacensībām kapteinis un dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka 
organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām un sponsoru vajadzībām ciktāl 

tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tām; 

 

18.2. Reģistrējoties sacensībām kapteinis un dalībnieka likumiskais pārstāvis, ar savu 

parakstu apliecina, ka: 
 

18.2.1. viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Latvijas 

Makšķerēšanas sporta federācijas (turpmāk LMSF) rīkotajās sacensībās; 

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

 

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

drošības vai veselības apdraudējumu; 

 

18.2.4. 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; 

 
18.2.5. ir informēts, ka bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto 

pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana 

komerciāliem mērķiem; 

 

18.2.6. apņemas ievērot šo sacensību nolikumu un LMSF ētikas kodeksu; 

 

18.2.7. piekrīt, ka LMSF akreditētas personas fotografē un filmē sacensības norises gaitu, 

tai skaitā makšķerēšanas procesu sportistu laivā. 

 

18.3. Žurnālistiem LMSF pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju 
 

19. APBALVOŠANA 

 

19.1. Ar LMSF medaļām, kausiem un balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā 

vecuma grupā; 
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19.2. Organizators var piešķirt balvas par citiem sasniegumiem. 

 

 

20. PROTESTI 

 
20.1. Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar drošības naudu 50.00 EUR; 

 

20.2. Mutiski protests jāpiesaka 15 minūšu laikā pēc sacensību protokola nodošanas laika 

beigām un uzreiz jāiesniedz tas rakstiski; 

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

gadījumā tā atgriezta netiek un tiek ieskaitīta LMSF kontā. 

 

20.4. Ja kāds no šī nolikuma punktiem tiek neviennozīmīgi traktēts un ir iespējamas dažādas 

interpretācijas, jāizmanto tā interpretācija un nozīme ar kādu nolikuma punkts ticis 
rakstīts. 

 

 

21. ANTIDOPINGA KONTROLE 
 

21.1. Antidopinga programmu mērķis ir saglabāt godīgumu sportā. 

 

21.2. Sportistiem var nozīmēt dopinga kontroli. Personu, kura atsakās no pārbaudes, soda 

atbilstoši Antidopinga kodeksa procedūrām. 

 

21.3. Sportā iesaistītajiem jāievēro sporta ētikas un godīgas spēles principus un antidopinga 

konvenciju. 
 


