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Apstiprināts LMSF valdes sēdē 21.03.2022. 
 

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 

 

 

Makšķerēšanas sporta disciplīnas: Spiningošanas no laivām ar mākslīgo mānekli 

 

 

Latvijas čempionāta sacensību noteikumi 

 

 

1. Sacensību organizācija un mērķi 

 

Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām ar mākslīgo mānekli (turpmāk tekstā – Sacensības) 

organizē Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk tekstā – LMSF) labāko sportistu un 

komandu noteikšanai. Latvijas sportistu reitinga veidošanai, saskaņā ar kuru tiek veikta Latvijas 

izlases kandidātu noteikšana dalībai pasaules čempionātā. Kā arī makšķerēšanas sporta 

popularizēšanai un pieredzes apmaiņai. 

 

 

2. Sacensību dalībnieki 

 

2.1. Sacensībās drīkst piedalīties: 

 

2.1.1. sportisti, komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF biedriem, kurš nomaksājis 

LMSF biedru naudu un tam nav citu nenokārtotu saistību ar LMSF. Nepilngadīgs 

dalībnieks startē kopā ar likumīgo pārstāvi; 

 

2.1.2. pieaicinātās personas, tai skaitā sportisti no ārvalstīm, kuri var pilntiesīgi piedalīties vienā 

vai visos posmos, tomēr viņu iegūtais rezultāts netiek iekļauts Latvijas sportistu reitingā un 

netiek ņemts vērā aprēķinot čempionāta kopvērtējuma rezultātus; 

 

2.1.3. akreditētas personas un personas, kurām LMSF ir izsniedzis rakstisku atļauju. 

 

2.2. Sacensībās piedalās: 

 

2.2.1. komandas, kuru sastāvā ir divas laivu ekipāžas, katra ar diviem sportistiem, vienu 

rezervistu; 

 

2.2.2. atsevišķas ekipāžas ar diviem sportistiem, vienu rezervistu. 

 

2.3. Nepieciešamības gadījumā komandas kapteinim ir tiesības veikt sastāva maiņu, aizvietojot kādu 

no sportistiem ar kādu no pieteiktajiem rezervistiem, par to savlaicīgi informējot sacensību 

galveno tiesnesi. Izņēmuma gadījumos (trauma, slimība vai līdzīgi) nomaiņu var pieteikt 

reģistrācijas brīdī. 

 

2.4. Ekipāžai ir tiesības startēt nepilnā sastāvā, iepriekš informējot galveno tiesnesi. 
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3. Vispārējie noteikumi 

 

3.1. Sacensības tiek organizētas, ievērojot MK noteikumus Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), MK noteikumus Nr.92 

“Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, MK noteikumus Nr.799 

“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” kā arī ievērojot citus LR 

likumus, normatīvos aktus un pašvaldību saistošos noteikumus, kuri ir spēkā sacensību norises 

vietā. 

 

3.2. Sacensības notiek, makšķerējot posma nolikumā minētās plēsīgās zivis spiningošanas tehnikā, 

izmantojot mākslīgo ēsmu organizatora noteiktajā akvatorijā.  

 

3.3. Sacensības notiek ar ielozētu LMSF tiesnesi laivā vai organizatora piešķirtu video kameru vai 

nofilmējot zivs atlaišanu. Loms jāreģistrē ar aplikācijas palīdzību atbilstoši noteikumos 

norādītajam. Laivu tiesnešu un kameru sadalījumu laivās nosaka galvenais tiesnesis atbilstoši 

pieejamībai un noteikumiem. 

 

3.4. Vienu čempionāta posmu veido vismaz divas kārtas, katrā kārtā minimums 6 stundas paredzētas 

makšķerēšanai. Ārkārtas apstākļu dēļ (negaiss, vētra, demonstrācija, dabas katastrofa u.tml.)  

galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu, pārtraukt kārtu vai samazināt makšķerēšanas laiku. 

Posms tiek rēķināts ieskaitē, ja tas ir noticis vismaz pusi laika no paredzētā. Laika grafiks tiek 

atspoguļots nolikumā.  

 

3.5. Sacensību galvenais tiesnesis var mainīt sacensību starta, finiša un citus nolikumā norādītos 

laikus, tai skaitā, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī lemt par citiem 

jautājumiem, kas nav atrunāti nolikumā, par lēmumu informējot dalībniekus.  

 

3.6. Ja laika apstākļi neuzlabojas un sacensību grafiks nevar tikt ievērots, kārta tiek atcelta. Atceltā 

kārta netiek ņemta vērā, piešķirot komandām balles un vietu aprēķinos, kuros izmanto notikušās 

posmu kārtas. Atceltā kārta netiek rīkota vēlāk. Posmu ar vienu kārtu punkti netiek iekļauti 

sportistu reitingā.  

 

3.7. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Sacensības tiek uzskatītas par notikušām un tiek vērtētas 

čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no ekipāžu skaita, kuras uzsākušas 

čempionātu.   

 

3.8. Sportistiem un rezervistam, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumu prasībām, ir jābūt derīgai 

makšķerēšanas kartei, ko līdz ar attiecīgās ūdenstilpnes licenci, ja tāda nepieciešama, jāuzrāda 

galvenajam tiesnesim pie reģistrēšanās sacensībām. Kā arī derīgu dokumentu, kas apliecina 

tiesības vadīt kuģošanas līdzekli (vismaz vienam no ekipāžas startējošiem sportistiem). 

 

3.9. Sacensību dalībnieki startē savās laivās un paši ir pilnībā atbildīgi par savu laivu tehnisko 

stāvokli, to drošības aprīkojumu un aprīkojumu zivs saudzīgai izcelšanai no ūdens, un 

atbrīvošanai no āķa/āķiem.  

 

3.10. Laivas celtspējai ir jābūt pietiekamai, lai tajā brīvi un droši var izvietoties trīs cilvēki. Laivās ir 

jābūt vismaz 3 glābšanas vestēm gan dalībniekiem, gan pielozētajam laivas tiesnesim. Ja laiva 
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neatbilst nolikuma nosacījumiem vai tā nav attiecīgi aprīkota, ekipāža uz startu netiek izlaista 

līdz trūkumu novēršanai.  

 

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

dienā.  

 

3.12. Ekipāža, kura pilnā sastāvā vai kāds no tās dalībniekiem, kavē reģistrāciju mazāk par 15 

minūtēm, saņem + 2 balles posma kārtā. Ekipāža, kura pilnā sastāvā vai kāds no tās dalībniekiem 

kavē reģistrāciju vairāk par 15 minūtēm, tiek reģistrēta pēc abu grupu starta, saņem sodu  + 2 

balles posma kārtā, startē nemainot pārējo laika grafiku.  

 

3.13. Sportistu pienākums ir ierasties uz sacensību atklāšanu un noslēgumu ar apbalvošanu.  

 

3.14. Pirms sacensību starta organizators piešķir laivām numurus atbilstoši spēkā esošajam sportistu 

reitingam. Ekipāžām, kas nav piedalījušās iepriekšējā sezonā, vai mainījušas sastāvus, tiek 

piešķirti numuri pieteikumu iesniegšanas secībā.  

 

3.15. Ekipāžas tiek sadalītas grupās A un B. Piesakoties sacensībām, komandas drīkst norādīt kurā 

grupā attiecīgā komandas ekipāža startēs. Atsevišķām ekipāžām sadalījumu nosaka sacensību 

tiesneši. Grupu sadalījums paliek nemainīgs uz visiem LČ posmiem.  

 

3.16. Izsniegtie numuri, kopā ar A vai B grupas uzlīmi, dalībniekiem jāuzlīmē savai laivai abās pusēs 

tā, lai tie būtu skaidri redzami no attāluma, kā arī jānodrošina, ka tie tiek saglabāti visu sacensību 

laiku.  

 

3.17. Organizatoru izsniegtās uzlīmes ar sacensību atbalstītājiem, dalībniekiem jāuzlīmē savai laivai 

abās pusēs un jānodrošina, ka tās tiek saglabātas visu sacensību laiku.  

 

3.18. Sportistiem sacensību laikā jāizvieto laivā organizatora piešķirtā video kamera makšķerēšanas 

procesa fiksēšanai. 

 

3.19. Mērlineālu, pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulu un protokolu nodrošina sacensību 

organizators.  

 

3.20. Sacensību starta signālu dod galvenais tiesnesis.  

 

3.21. Laiva, kura nokavējusi savas grupas startu, startē pēc abu grupu starta, nemainot pārējo laika 

grafiku.  

 

3.22. Aizliegts izbraukt krastā, pietauvoties sauszemei vai divām laivām kopā, izņemot galējas 

nepieciešamības gadījumā, ja saņemta galvenā tiesneša atļauja.  

 

3.23. Sportistiem ir atļauts lietot mobilo telefonu vai rāciju, bet tas ir aizliegts tienešiem, kuri var lietot 

mobilo telefonu tikai ārkārtas gadījumos un, lai sazinātos ar galveno tiesnesi.  

 

3.24. Darbojoties laivas galvenajam dzinējam (iekšdedzes dzinējam), ekipāžas sportistiem un ekipāžas 

tiesnesim glābšanas vestēm ir jābūt uzvilktām, tāpat, ja makšķerēšana notiek sliktos laika 

apstākļos (stiprs vējš, lietus).  
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3.25. Makšķerēšanas laikā (izdarot iemetienu) ir atļauts lietot tikai elektrisko dzinēju.  

 

3.26. Dronu (bezpilota gaisa kuģu) lietošana bez galvenā tiesneša atļaujas sacensību norises vietā un 

uz ūdens ir aizliegta.  

 

3.27. Sacensību laikā, attālums starp laivām nedrīkst būt mazāks par 50 metriem (makšķerējot un 

pārvietojoties). Attālums šaurās vietās, kanālos vai upēs nedrīkst būt mazāks par 50 metriem 

makšķerējot un par 20 metriem pārvietojoties ar maksimāli mazāko ātrumu pa pusi, kuru norāda 

ekipāža, kura makšķerē.  

 

3.28. Laivas var pārvietoties, izmantojot elektrodzinējus vai iekšdedzes dzinēju, ievērojot noteikumus, 

kuri ir spēkā attiecīgajā ūdenstilpē.   

 

3.29. Makšķerēšanai atvēlētajā laikā laivu, bez galvenā tiesneša atļaujas, pamest aizliegts.  

 

3.30. Ekipāžas sportistiem aizliegts saņemt palīdzību no malas, tai skaitā no tiesneša, izņemot ārkārtas 

situācijas.  

 

3.31. Draudu un bīstamības gadījumā laivām ir jāpalīdz laivai, kura atrodas tās tuvumā.  

 

3.32. Aizliegts makšķerēt tuvāk par 50 metriem uz katru pusi no elektrolīnijām vai citām 

elektroinfrastruktūras būvēm.  

 

3.33. Dalībniekiem ir aizliegti treniņi (makšķerēšana vai ūdenstilpes izpēte ārpus sacensību norises 

laika, kas paredzēts makšķerēšanai) sacensību norises akvatorijā no čempionāta posma pirmās 

dienas līdz posma noslēguma ceremonijas beigām.   

 

3.34. Ja kārtas norises laikā laika apstākļi kritiski sabojājas (negaiss, vētra, stiprs lietus utt.) spiningot 

ieteicams pārtraukt, spiningus novietojot horizontāli, pretējā laivas malā. Ekipāžai ieteicams 

doties tuvāk krastam. Laika apstākļiem uzlabojoties turpināt spiningot. 

 

3.35. Sportisti sacensību laikā zivis nenogalina un lieto “noķer un atlaid” metodi, zivi atbrīvojot pēc 

iespējas saudzīgāk. 

 

3.36. Uztveramajam tīkliņam ir rekomendējošs raksturs zivs izcelšanai no ūdens. Stangas zivs 

izcelšanai no ūdens aiz lūpas (LipGrip, Boga grip) aizliegts lietot. Stangas var lietot, lai zivi 

atbrīvotu no mākslīgās ēsmas. 

 

3.37. Atļauts izmantot vienu mākslīgo mānekli, kurš aprīkots ar vienu līdz trim viena, divu vai 

trijžubura āķiem, nodrošinot, lai nepieķeras vairākas zivis vienlaicīgi. Aizliegti vēdekļveida 

mānekļi, divu vai vairāku mānekļu pavadiņu sistēmas kā “Alabama rig” vai līdzīgi tam.  

 

3.38. Mušiņmakšķerēšana un mušiņmakšķerēšanas mānekļu (mušas) izmantošana aizliegta.  

 

3.39. Visa veida iebarošana ir aizliegta, atļauts mānekļa virsmu apstrādāt ar smidzināmām eļļām vai 

smērēm.  
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3.40. Velcēšana, vertikālais jig, ir aizliegts.  

 

3.41. Aizliegts apzināti ķert zivis ar aizķeršanas metodi.   

 

3.42. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mānekli - mākslīgo 

ēsmu. Sagatavoto spiningu skaits nav ierobežots.  

 

3.43. Kamēr māneklis atrodas ūdenī, spiningam ir jāatrodas dalībnieka rokās. 

 

3.44. Palīdzot pāriniekam ar uztveramo tīkliņu, māneklis nedrīkst atrasties ūdenī. 

 

3.45. Ekipāžām jārēķinās ar protokola nodošanas laiku, tuvojoties starta / finiša vietai jāsamazina 

ātrums līdz drošam ātrumam.  

 

3.46. Ekipāža, kura kavē protokola iesniegšanu ieņem pēdējo vietu + 1 balle posma kārtā. 

 

 

4. Sacensību tiesāšana, sūdzību un pretenziju izskatīšana 

 

4.1. Sacensības tiesā galvenais tiesnesis un tiesnesis, kuriem palīdz laivu tiesneši.  

 

4.2. Sūdzības, kuras saistītas ar rezultātu aprēķināšanu izskata un lēmumus pieņem tiesnešu kolēģija.  

 

4.3. Mutiski protests jāpiesaka 5 minūšu laikā pēc rezultātu publicēšanas un jāiesniedz tas rakstiski 

15 minūšu laikā pēc rezultātu publicēšanas.  

 

4.4. Pretenzijas, izņemot tās, kuras saistītas ar rezultātu aprēķināšanu, izskata tiesnešu kolēģija.   

 

4.5. Tiesnešu kolēģiju veido galvenais tiesnesis un tiesnesis.  

 

4.6. Pretenzijas var iesniegt komandas kapteinis 30 minūšu laikā pēc protokola nodošanas, mutiski, 

nekavējoties to apstiprinot rakstiski.   

 

4.7. Rakstiskai pretenzijai un protestam pievieno EUR 50,- depozītu, kas tiek atgriezts, ja tienešu 

kolēģija atzīst pretenziju par pamatotu, pretējā gadījumā depozīts tiek ieskaitīts LMSF kontā.   

 

4.8. Pretenzijai vēlams pievienot vai tienešu kolēģijai uzrādīt video, audio vai vizuālo materiālu, ja 

tāds pastāv.  

 

4.9. Laivu tiesnesis visus brīdinājumus, aizrādījumus rakstiski atzīmē protokola aizmugurē un 

iesniedz galvenajam tiesnesim.  

 

4.10. Tiesnešu kolēģijai ir pilnvaras pieņemt lēmumu par ekipāžas diskvalifikāciju no kārtas vai citu 

sodu, kas paredzēts šajos noteikumos: 

 

4.10.1. par noteikumu punktu pārkāpumiem tiesnešu kolēģija var piemērot brīdinājumu (dzelteno 

kartīti) pēc otrā brīdinājuma ekipāžu diskvalificē (sarkano kartīti) no posma kārtas; 
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4.10.2. par noteikumu punktu pārkāpumiem tiesnešu kolēģija var piemērot diskvalifikāciju 

(sarkano kartīti) no posma kārtas. 

 

4.11. Tiesnešu kolēģija par saviem lēmumiem informē atbildīgo par disciplīnu, ekipāžu, kuru lēmums 

skar, iepriekš pārliecinoties, ka lēmums pieņemts atbilstoši šiem noteikumiem.  

 

4.12. Galvenajam tiesnesim ir tiesības sacensību laikā vai vietā piešķirt sodu sportistiem, ekipāžai, 

kapteinim, rezervistam, komandai, ja tiek pārkāpts LMSF Ētikas kodekss, ētikas vai uzvedības 

normas pat, ja tās nav aprakstītas kodeksā, nolikumā vai noteikumos.  

 

4.13. Diskvalifikācijas gadījumā iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.  

 

4.14. Piešķirtie sodi tiek reģistrēti un ir spēkā 3 gadus.  

 

4.15. Galvenā tiesneša, sacensību tiesnešu un tiesnešu kolēģijas lēmumi un norādījumi ir saistoši 

visiem dalībniekiem.  

 

4.16. Ja kāds no šo noteikumu punktiem tiek neviennozīmīgi traktēts un ir iespējamas dažādas 

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

 

 

5. Tiesnešu laivās tiesības un pienākumi 

 

5.1. Laivu tiesnešiem ir pienākums pārzināt sacensību noteikumus, nolikumu, MK noteikumus 

Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – makšķerēšanas 

noteikumi), MK noteikumus Nr.92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos 

ūdeņos”, kā arī ievērojot citus LR likumus, normatīvos aktus un pašvaldību saistošos 

noteikumus, kuri ir spēkā sacensību norises vietā, LMSF ētikas kodeksu, noteikumus vai likumus 

kuri skar konkrētās vietas, ja ūdeņos vai to daļā ir ieviesta licencētā makšķerēšana vai atrodas, 

dabas liegums vai līdzīgas teritorijas ar īpašu režīmu.  

 

5.2. Par laivu tiesnešu apmācību un kvalifikāciju atbildīga LMSF.  

 

5.3. Sacensībām pieejamie LMSF laivu tiesneši katra posma katrā kārtā izlozes kārtībā tiek deleģēti 

ekipāžu tiesāšanai. Pirmā posma pirmajā kārtā reitingā augstāk esošajās ekipāžās atbilstoši 

tiesnešu skaitam. Pārējo posmu pirmajās kārtās LČ kopvērtējumā augstāk esošajās ekipāžās. 

Otrajās kārtās pēc pirmās kārtas augstāko vietu ieguvušajās ekipāžās.  

 

5.4. Laivu tiesnesim ir tiesības un pienākums pārbaudīt vai tiek ievēti noteikumi un sacensību 

nolikums. Aizrādīt ekipāžai, ja tā pārkāpj noteikumus. Konstatējot pārkāpumus informēt par to 

ekipāžas sportistus. Piezīmes, aizrādījumus kurus ignorē, atkārtotus aizrādījumus un citus 

konstatētos pārkāpumus atzīmēt protokola aizmugurē. 

 

 

6. Zivs mērīšana, reģistrēšana un ierakstīšana protokolā 

 

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

mērlineāla.  
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6.2. Zivs tiek mērīta, ja tā noķerta āķim atrodoties mutē vai galvas rajonā līdz žaunu vākam.     

 

6.3. Zivis, kas aizķertas, ieskaitītas netiek.  

 

6.4. Tiek ķertas plēsīgas zivis. Konkrētās zivju sugas ieskaitei katram posmam tiek norādītas 

sacensību nolikumā.   

 

6.5. Loma izmērs, ja tas atbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem un LČ 

nolikumam, 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.  

 

6.6. Noķerto zivju fotogrāfiju un atlaišanas video, ja nepieciešams, uzņem ekipāžas dalībnieki. 

Fotogrāfiju un loma pieteikumu LČ nolikumā norādītajā aplikācijā ievada viens no ekipāžas 

sportistiem.  

 

6.7. Aplikācijā elektroniski jāiesniedz fotogrāfija ar zivi, kas nofotografēta uz organizatora piešķirtā 

mērlineāla. Skaidri jābūt redzamam zivs garumam un skaitļiem uz mērlineāla kā arī attiecīgās 

sacensību kārtas uzlīmei. Zivs purnam jābūt atbalstītam pret lineāla atduri. Fotogrāfijā skaidri un 

pilnībā jābūt redzamam zivs kreisajam sānam.  

 

6.8. Aplikācijā jānorāda zivs suga un garums centimetros.  

 

6.9. Loms jāreģistrē 5 minūšu laikā pēc noķeršanas. 

 

6.10. 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 video nosūta sacensību tiesnesim uzreiz pēc zivs 

reģistrēšanas. 

 

6.11. Gadījumā, ja nav vienprātības par zivs izmēru, zivs dzīvā veidā nogādājama pārmērīšanai 

galvenajam tiesnesim.  

 

6.12. Ekipāžām, kurām laivās nav LMSF tiesnesis vai organizatoru izsniegtā video kamera, jānofilmē 

zivs atlaišanas video. Atlaišanas video ir jābūt skaidri redzamai zivij, un darbībai, kā zivs tiek 

pacelta no sacensību organizatora ekipāžai izsniegtā mērlineāla un ielaista ūdenī. Video jāuzrāda 

pēc tiesnešu pieprasījuma. Dalībnieki drīkst uzņemt arī papildus video, kas pierāda, ka zivs 

noķerta sacensību dienā un sacensībām atvēlētajā laikā. 

 

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

nevar pārliecinoši pierādīt pretējo, tiesneši attiecīgo zivi neieskaita.   

 

6.14. 20 garākās zivis tiek ierakstītas protokolā, kuru paraksta viens no ekipāžas sportistiem. Nolikumā 

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

 

6.15. Pēc protokola parakstīšanas sūdzības par lomu un tā mērīšanu netiek pieņemtas.  
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6.16. Piezīmes, aizrādījumi un konstatētie pārkāpumi tiek rakstīti protokola aizmugurē. 

 

 

7. Rezultātu aprēķināšana, uzvarētāju un vietu sadalījuma noteikšana 

 

7.1. Punktu un baļļu piešķiršana kārtā: 

 

7.1.1. Ekipāžām: 

 

7.1.1.1. balles piešķir pamatojoties uz punktiem, ko ekipāža saņem par abu ekipāžu veidojošo 

sportistu atbilstoši nolikumam noķertām ieskaites zivīm, ņemot vērā lielākās 20 

(divdesmit), katras garuma cm kāpinājuma kvadrātā summu. Ekipāža, kura ieguvusi 

visvairāk punktus, iegūst 1 balli, nākamajam pārim tiek piešķirtas 2 balles un tā tālāk;  

 

7.1.1.2. ja kārtā divu vai vairāku ekipāžu punktu summa ir vienāda, tā saņem vidējo baļļu 

skaitu atbilstoši ballēm, kuras tām pienāktos. (piemērs Nr.1 – divām ekipāžām ir 

vienāds punktu skaits, tām pienāktos 4 vai 5 balles, attiecīgi (4+5) /2 = 4,5 balles 

katram. Piemērs Nr.2 – trim ekipāžām ir vienāds punktu skaits, tām būtu jāsaņem 6,7 

vai 8 balles, attiecīgi (6+7+8)/3 = 7 balles katram);  

 

7.1.1.3. ekipāžas, kuras nav noķērušas zivis, saņem balles atbilstoši vidējam no kopējo baļļu 

skaita, kas pienākas tādām ekipāžām. (piemērs Nr.1 – kopā piedalās 24 ekipāžas, 12 

no tām uzrāda rezultātu un saņem balles no 1-12, pārējām ekipāžām baļļu skaitu 

aprēķina (13+24)/2 = 18,5 balles katrai ekipāžai. Piemērs Nr.2 – kopā piedalās 30 

ekipāžas, no kurām 25 neuzrāda lomu, baļļu aprēķins (6+30)/2 = 18 balles katrai 

ekipāžai. Ja tikai viena ekipāža neuzrāda lomu, tai piešķir par vienu balli vairāk nekā 

ekipāžai, kura uzrādījusi mazāko punktu skaitu (piemēram – piedalās 30 ekipāžas, no 

tām 29 uzrāda lomu, ekipāžai, kura neuzrāda lomu, piešķir 30 balles). 

 

7.1.2. Komandām: 

 

7.1.2.1. komandas vietu veido komandu veidojošo ekipāžu baļļu summa;  

 

7.1.2.2. komanda ar vismazāko ekipāžu baļļu summu saņem 1 komandas balli un tā tālāk;  

 

7.1.2.3. vienādu ekipāžu baļļu summas gadījumā mazāk balles saņem tā komanda, kuras 

ekipāžas kopā ir ieguvušas vairāk punktus;   

 

7.1.2.4. ja ekipāžu punktu summa ir vienāda, mazāk balles iegūst tā komanda, kuras ekipāža 

ir saņēmusi visvairāk punktus;  

 

7.1.2.5. ja punktu skaits ekipāžām, kuras uzrādījušas lielāko punktu skaitu, ir vienāds, mazāk 

komandas balles saņem komanda, kuras ekipāžas noķērušas mazāk zivju;   

 

7.1.2.6. kā pēdējais kritērijs, ja nav iespējams pielietot iepriekšējos, mazāk komandas balles 

iegūst komanda, kuras ekipāža noķērusi lielāko zivi. 

 

7.2. Vietu noteikšana posmā: 
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7.2.1. Ekipāžām: 

 

7.2.1.1. ekipāža ar iegūto mazāko abu kārtu baļļu summu iegūst 1.vietu un tā tālāk;  

 

7.2.1.2. vienādas baļļu summas gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža ar lielāko punktu 

summu posma kārtās;  

 

7.2.1.3. vienādas punktu summas rezultāta gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža ar lielāko 

vienā kārtā uzrādīto lielāko punktu summu;   

 

7.2.1.4. vienādas vienas kārtas punktu summas gadījumā austāku vietu iegūst ekipāža ar 

lielāko punktu summu noslēdzošajā kārtā;  

 

7.2.1.5. kā pēdējais kritērijs kalpo mazākais zivju skaits, ar kuru sasniegts rezultāts;  

 

7.2.1.6. ekipāžas, kuras nav piedalījušās vienā no posma kārtām, iegūst vietu aiz ekipāžām, 

kuras piedalījušās abās kārtās, saskaņā ar iegūtajiem punktiem (vispirms ekipāžas, 

kuras piedalījušās abās kārtās, pēc tam vienā no posma kārtām);  

 

7.2.1.7. ekipāža, kura nav piedalījusies posmā, iegūst vietu, tik cik ekipāžu + 1 balle. 

 

7.2.2. Komandām: 

 

7.2.2.1. komanda ar mazāko abu ekipāžu baļļu summu posma kārtās ieņem 1.vietu un tā tālāk;  

 

7.2.2.2. vienādas baļļu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras ekipāžas 

posma kārtās kopā ieguvušas vairāk punktus;  

 

7.2.2.3. vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras ekipāžas kopā 

ieguvušas vairāk punktus posma noslēdzošajā kārtā;  

 

7.2.2.4. vienādas punktu summas noslēdzošajā kārtā gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, 

kuras ekipāžas sasniegušas posma kārtu rezultātu ar mazāk zivīm;   

 

7.2.2.5. kā pēdējais kritērijs kalpo, augstāko vietu ieņem komanda, kuras ekipāža noķērusi 

lielāko zivi, ņemot vērā posma kārtu rezultātus.  

 

7.3. Vietu noteikšana čempionātā: 

 

7.3.1. Ekipāžām: 

 

7.3.1.1. ekipāža ar iegūto mazāko baļļu summu visos posmos iegūst 1.vietu un tā tālāk;  

 

7.3.1.2. vienādu baļļu summas gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža ar lielāko punktu 

summu visās čempionāta kārtās;  
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7.3.1.3. vienādas punktu summas visās čempionāta kārtās gadījumā augstāku vietu iegūst 

ekipāža ar lielāko vienā kārtā uzrādīto lielāko punktu summu;   

 

7.3.1.4. vienādas vienas kārtas punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža ar 

lielāko punktu summu summējot noslēdzošās kārtas;  

 

7.3.1.5. kā pēdējais kritērijs kalpo mazākais zivju skaits, ar kuru sasniegts rezultāts;  

 

7.3.1.6. ekipāžas, kuras nav piedalījušās vienā no kārtām, iegūst vietu aiz ekipāžām, kuras 

piedalījušās visās kārtās, saskaņā ar iegūtajām baļļu summām (vispirms ekipāžas, 

kuras piedalījušās visās kārtās/posmos, pēc tam divos posmos, pēc tam vienā posmā);  

 

7.3.1.7. ekipāža, kura nav piedalījusies posmā, iegūst vietu tik, cik ekipāžu + 1 balle;  

 

7.3.1.8. ekipāža, kura tiek diskvalificēta no posma, iegūst vietu tik, cik ekipāžu + 2 balles. 

 

 

7.3.2. Komandām: 

 

7.3.2.1. komanda ar mazāko abu ekipāžu baļļu summu visās kārtās ieņem 1.vietu un tā tālāk;  

 

7.3.2.2. vienādas baļļu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras ekipāžas visās 

kārtās kopā ieguvušas vairāk punktus;  

 

7.3.2.3. vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras ekipāžas kopā 

ieguvušas vairāk punktus, summējot posmu noslēdzošās kārtas;  

 

7.3.2.4. vienādas punktu summas noslēdzošajās kārtās rezultāta gadījumā augstāku vietu 

ieņem komanda, kuras ekipāžas sasniegušas rezultātu ar mazāk zivīm;  

 

7.3.2.5. kā pēdējais kritērijs kalpo, augstāko vietu ieņem komanda, kuras ekipāža noķērusi 

lielāko zivi, ņemot vērā visu kārtu rezultātus; 

 

7.3.2.6. ja kādu no ekipāžām diskvalificē, ekipāža saņemt tik balles, cik dalībnieku +2 balles, 

pārējām ekipāžām baļļu skaits paliek nemainīgs. Piemēram, diskvalificē ekipāžu, kura 

kārtā ieguvusi 8 balles, nākamā komanda saņem 9 balles un tā tālāk. 

 

7.4. Sacensību rezultāti tiek iekļauti sportistu reitingā. Pēc reitinga tiek veidota Latvijas izlase dalībai 

Pasaules čempionātā (papildu informācijai skatīt Izlases veidošanas noteikumus). 

 

 

8. Reitings 

 

8.1. Latvijas sportistu Latvijas Čempionāta rezultāti tiek iekļauti reitingā atbilstoši nolikumam par 

sportistu reitinga un Latvijas izlases sastāva noteikšanas kārtību makšķerēšanas sporta 

disciplīnai “Spiningošana no laivām”.  
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9. Apbalvošana 

 

9.1. Katrā sacensību posmā apbalvo: 

 

9.1.1. pirmo trīs vietu ieguvējus ekipāžu vērtējumā;  
 

9.1.2. pirmo trīs vietu ieguvējus komandu vērtējumā. 

 

9.2. Sacensību kopvērtējumā apbalvo: 

 

9.2.1. pirmo trīs vietu ieguvējus ekipāžu vērtējumā;  
 

9.2.2. pirmo trīs vietu ieguvējus komandu vērtējumā. 

 

 

10. Īpašie noteikumi 

 

10.1. Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, apliecina, ka: 

 

10.1.1. dod LMSF, LMSF akreditētām personām un sponsoriem savu piekrišanu sava vārda, 

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

sportisti ir atpazīstami, izmantošanai, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā, 

tai skaitā LMSF mājaslapā;  
 

10.1.2. viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties LMSF rīkotajās sacensībās;  
 

10.1.3. par savu drošību, tai skaitā pie un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi;  
 

10.1.4. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu 

sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu. 
 

10.2. Bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video 

vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.   
 

10.3. Žurnālistiem LMSF pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju. 
 

 

11. Reklāma 

 

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

atspoguļot diskvalificētu un pie sacensībām nepielaižamu uzņēmumu, biedrību un sportistu 

reklāmu.  

 

11.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai dalīt 

aizliegts;  

 

11.3. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek sacensību 

atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, aizliegta;  
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11.4. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesnešu lūguma dalībniekiem jāpārvieto savs 

transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu. 

 
 

12. Antidopinga kontrole 

 

12.1. Antidopinga programmu mērķis ir saglabāt godīgumu sportā.  

 

12.2. Sportā iesaistītajiem jāievēro sporta ētikas un godīgas spēles principus, un antidopinga 

konvenciju.  

 

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

Antidopinga kodeksa procedūrām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


