Latvijas Čempionāts foreļu spiningošanā dīķos 2018.gadā

1. Sacensību mērķi un uzdevumi:
1.1. Sacensību mērķis ir makšķerēšanas sporta popularizēšana, veicinot sporta makšķerēšanas principa „noķer
un atlaid” ievērošanu sacensībās, lai popularizētu saudzīgu attieksmi pret zivju resursiem.
1.2. Sacensību uzdevumi:
1.2.1. piesaistīt makšķerēšanas sportam jaunus interesentus;
1.2.2. noteikt 2018.gada labākos sportistus foreļu spiningošanā dīķos;
1.2.3. dalībnieku

meistarības

līmeņa

paaugstināšana

un

pieredzes

apmaiņa.

2. Sacensību organizācija:
2.1. Latvijas Čempionātu foreļu spiningošanā dīķos organizē biedrība Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija (Reģ. Nr. 40008023571). Par sacensību organizāciju atbildīgā persona ir Kristiāns Godiņš,
LMSF biedrs, e-pasts: kristianskg50@gmail.com
2.2. Sacensību norises nodrošināšanai un kontrolei katram posmam tiks veidota tiesnešu kolēģija, kura
sastāvēs no pieciem dalībniekiem, starp kuriem būs par disciplīnu atbildīgais no LMSF, galvenais
tiesnesis un trīs, no sportistu vidus, izvirzīti sacensību dalībnieki.
2.3. Sacensību organizatora pienākums ir piesaistīt galveno tiesnesi, kā arī sacensību dienā pirms sacensībām
iepazīstināt dalībniekus ar galveno tiesnesi.
3. Sacensību formāts:
3.1. Sacensības notiek individuālajā ieskaitē.
3.2. Tiek organizēts divu dienu sacensības, 10 (desmit) periodi pirmajā dienā un 8 (astoņi) periodi otrajā dienā.
Pēc pamatsacensību noslēguma notiek labāko astoņu sportistu noteikšana izslēgšanas kārtās.
3.3. Sacensības notiek divcīņas formātā, kur savā starpā sacenšas izlozēti sportisti ierobežotā sektorā (no 5
līdz 6 metri plati).
3.4. Katrs periods ir 20 minūtes ilgs un starp tiem ir 10 minūšu pārtraukums.
3.5. Pēc otrās dienas 8 (astoņiem) periodiem tiek apkopoti rezultāti un paziņoti 8 (astoņi) labākie sportisti,
kuri turpina cīņu izslēgšanas kārtā.
3.6. Izslēgšanas kārtā sportisti sacenšas sekojošā secībā:
3.6.1. 1.v-8.v; 2.v-7.v; 3.v-6.; 4.v-5.v;
3.6.2. Nākamajā kārtā tiek pāra uzvarētājs, kuri sacenšas sekojošā secībā:
3.6.2.1.

1.v-8.v pāra uzvarētājs sacenšas pret 4.v-5.v pāra uzvarētāju;

3.6.2.2.

2.v-7.v pāra uzvarētājs sacenšas pret 3.v – 6.v pāra uzvarētāju;

3.6.3. Iepriekšējās kārtas uzvarētāji sacenšas finālā par pirmo vietu, bet iepriekšējās kārtas zaudētāji
sacenšas par 3.vietu.

3.7. Sacensību galvenais tiesnesis dod skaņas signālu sekojošā kārtībā:
3.7.1. 1 minūti pirms perioda sākuma;
3.7.2. uzsākot periodu;
3.7.3. 10 minūtes no perioda sākuma;
3.7.4. 1 minūti pirms perioda beigām;
3.7.5. beidzot periodu.
3.8. Sacensības notiek ievērojot MK Noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumu” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos
likumus, noteikumus un normas.
4. Vieta, laiks un sacensību norises grafiks:
4.1. Sacensību norises vieta: "Voldemāra dīķi", dīķu komplekss "Līčupe" Tomes p., Keguma n., LV-5020,
Latvija.
4.1.1. Pirmais posms notiek 2018.gada 21. un 22.aprīlī;
4.1.2. Otrais posms notiek 2018. gada 20. un 21. oktobrī.
4.2. Sacensību norises grafiks:
1.diena:
8.00-8.30 reģistrācija un izloze
8.30 – 9.00 sacensību atklāšana
9.00 -11.30 sacensības 5 periodi x20min
11.30-12.30 pārtraukums
12.30-15.00 sacensības 5 periodi x20min
15.00-16.00 rezultātu apkopošana un paziņošana
2. diena:
8.00 - 8.30 reģistrācija un izloze
8.30 – 8.40 sacensību otrās dienas atklāšana
8.40 -10.40 sacensības 4 periodi x 20min
10.40-11.40 pārtraukums
11.40-13.40 sacensības 4 periodi x 20min
13.40-14.40 rezultātu apkopošana un labāko 8 sportistu paziņošana
14.40-16.00 izslēgšanas kārtas (3 kārtas pa 20 min)
16.00-16.40 rezultātu apkopošana un apbalvošana
5. Pieteikšanās kārtība:
5.1. Sacensībām pieteikties var jebkurš interesents neatkarīgi no pārstāvētās valsts.
5.2. Sacensību organizators izsludina dalības pieteikumu pieņemšanas un slēgšanas datumus ne vēlāk kā
mēnesi pirms paredzētā sacensību posma.
5.3. Pieteikumu pieņemšana tiek slēgta 7 dienas pirms sacensību posma pirmās dienas norises datuma.

5.4. Sacensībām ir jāpiesakās katram posmam atsevišķi, sūtot e-pasta vēstuli uz e-pastu
kristianskg50@gmail.com, kura satur informāciju par dalībnieka vārdu, uzvārdu, valsti, kuru pārstāv,
kontaktinformāciju (tel.nr un e-pasts) un dzimšanas datumu, ja tiek maksāts atbilstoši Nolikuma 6.2.
punktam.
5.5. Piesakoties sacensībām, dalībniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 7 dienas
pirms posma pirmās dienas, veikt dalības maksas apmaksu pilnā apmērā uz Latvijas Makšķerēšanas
sporta
federācijas
(Reģ.
Nr.
40008023571)
AS
"SEB
banka"
bankas
kontu
Nr.LV70UNLA0055000038027, norādot kā maksājuma mērķi: dalības maksa par Latvijas Čempionātu
foreļu spiningošanā dīķos - pirmais vai otrais posms, vai abi posmi.
5.6. Dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām, tad, kad uz norādīto e-pastu kristianskg50@gmail.com tiek atsūtīts
maksājuma apliecinājums (maksājuma uzdevums, kurā ir norādīts, ka maksājums ir veikts par dalību
LMSF sacensību pirmajam vai otrajam, vai abiem posmiem par konkrēto dalībnieku).
5.7. Ar savu pieteikuma iesniegšanu dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un apņemas to ievērot.
5.8. Maksimālais sacensībām reģistrējamo dalībnieku skaits ir 72 dalībnieki. Dalībnieku reģistrācija notiek
pēc to saņemšanas datuma un laika, rindas kārtībā.
5.9. Ja saņemto pieteikumu skaits būs lielāks par 72 sportistiem, tiks veidots rezerves dalībnieku saraksts
pieteikumu saņemšanas kārtībā.
5.10. Sacensību norise tiek pārcelta, ja sacensībām ir pieteikušies mazāk par 20 dalībniekiem.
5.11. Dalībnieks var atsaukt savu dalību ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību pirmās dienas, saņemot dalības
maksas atmaksu 50% apmērā. Ja Dalībnieks atsaka dalību mazāk kā 5 dienas pirms sacensību pirmās
dienas kā arī, ja neierodas uz sacensībām, dalības maksa netiek atgriezta. Dalībnieks, ja netiek uz
sacensībām, var sevi aizstāt ar citu dalībnieku, nezaudējot iemaksāto dalības maksu. Aizstāšanas
gadījumā organizatoram ir jāatsūta dalībnieka vārds un uzvārds ne vēlāk kā 2 divas dienas pirms
sacensību pirmās dienas. Aizstājot Nolikuma 6.2.un 6.3. punktos minētos dalībniekus, ir jāatbilst tiem
pašiem nosacījumiem vai jāieskaita papildu 20 euro, par vienu posmu, 5.5. punktā norādītajā kontā.
Sacensību ieskaitē piedalās tas dalībnieks, kurš ir startējis sacensībās.
6. Sacensību dalības maksa:
6.1. Sacensību dalības maksa vienam posmam (sastāv no divām dienām) tiek noteikta 60 eiro apmērā.
6.2. Lai veicinātu jauniešu iesaisti makšķerēšanas sportā, dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem uz
reģistrēšanās sacensībām brīdi, sacensību dalības maksa vienam posmam (sastāv no divām dienām) tiek
noteikta 40 eiro apmērā.
6.3. Lai veicinātu sieviešu iesaisti makšķerēšanas sportā, sacensību dalības maksa vienam posmam (sastāv no
divām dienām) tiek noteikta 40 eiro apmērā.
7. Sacensību norises kārtība:
7.1. Nav atļauti treniņi sacensību norises akvatorijā 5 dienas pirms sacensībām, ja organizatori nepaziņo par
savādāku treniņu kārtību. Nolikuma punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērota diskvalifikācija un
iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
7.2. Dīķa teritorija sadalīta no 5 līdz 6 metru platos sektoros. Sektoru skaits tiek noteikts atbilstoši dalībnieku
skaitam.

7.3. Dalībnieku pāris izvietojas un spiningo vienā sektorā, nepārkāpjot un nepārmetot sektora robežas. Sektora
robeža ir iedomātā krastam perpendikulārā līnija no sektora robežas atzīmes krastā, uz ūdenskrātuves
vidu. Sektors ir ierobežots garumā (30 metri) ar dīķa iedomāto viduslīniju.
7.4. Sacensību dalībniekam ir priekšroka sava sektora pusē, kas nozīmē, ka, ja pretinieks ir iemetis mānekli
pretinieka pus sektorā vai pretinieka aukla atrodas dalībnieka sektora pusē, tādējādi traucējot veikt
iemetienu vai mānekļa izvadīšanu otram sportistam, tad tas sportists, kura pus sektorā ir iemests māneklis,
ir tiesīgs pieprasīt pretiniekam atbrīvot pus sektoru, lai veiktu iemetienu vai mānekļa izvadīšanu.
7.5. Dalībnieku pārus nosaka izlozes kārtībā. Izlozes norisi nodrošina sacensību organizators sacensību dienā
pēc dalībnieku reģistrācijas.
7.6. Dalībnieks izlozē kārtas numuru un saņem dalībnieka kartiņu ar sektoru numuriem pa periodiem katrai
sacensību dienai. Dalībnieki pārvietojas pa visu sacensību akvatoriju abos krastos. Dalībnieki netiek dalīti
grupās.
7.7. Dalībnieks aizpilda kartiņu, ierakstot savu vārdu un uzvārdu.
7.8. Kārtība kā dalībnieks izvietojas sektorā un, kuros sektoros sacenšas ir atspoguļota dalībnieku kartiņā.
7.9. Gadījumā, ja dalībnieku skaits ir nepāra, tad tas dalībnieks, kuram perioda laikā nav pretinieka, sacenšas
ar tuvāko sportistu, kurš uzsāk cīņu sektorā pa labi. Ja blakus sektorā sportisti mainās vietām, tad tas,
sportists, kuram nav pretinieka turpina sacensties ar to pretinieku ar kuru uzsāka cīņu. Ja sportists ir viens
sektorā, kurš ir malējais, tad sportists sacenšas ar blakus sektorā esošo tuvāko sportistu pa kreisi. Ja blakus
sektorā sportisti mainās vietām, tad tas, sportists, kuram nav pretinieka turpina sacensties ar to pretinieku,
ar kuru uzsāka cīņu.
7.10. Izskanot tiesneša signālam, kas liecina par pagājušām 10 minūtēm konkrētajā periodā, dalībnieki var
mainīties vietām, sektora ietvaros, ja to vēlas. Maiņa ir obligāta, ja kaut viens no dalībniekiem izrāda
šādu vēlmi uzreiz pēc skaņas signāla, kas liecina, ka ir pagājušas 10 minūtes. Vēlāk izteiktā vēlme
mainīties var tikt noraidīta. Pārējā laikā maiņa vietām ir aizliegta. Dalībnieku maiņa vietām, sektora
ietvaros, ir obligāta izslēgšanas kārtās.
7.11. Sacensību laikā katrs dalībnieks aizpilda kartiņu, veicot savu un pretinieka noķerto zivju uzskaiti, iegūst
pretinieka parakstu, kas apliecina informācijas patiesumu.
7.12. Katram dalībniekam kartiņā ir jānorāda zivju skaits, kuras tiek nodotas tiesnesim un nevar tikt atlaistas.
7.13. Sacensību dalībnieks veic arī tiesneša funkciju, sava sektora robežās, un uzrauga pretinieka darbības, lai
tās atbilstu sacensību nolikumam. Pārkāpumu gadījumā izsaka mutisku brīdinājumu un nepieciešamības
gadījumā vēršas pie sacensību tiesnešiem.
8. Punktu noteikšanas kārtība posmā:
8.1. Sacensību ieskaitē tiek ieskaitītas tikai foreles.
8.2. Sacensībās tiek piešķirti punkti katrā periodā. 3 punkti tiek piešķirti, ja ieskaitītās zivis ir vairāk kā
pretiniekam pārī. 1.5 punkti tiek piešķirti abiem pretiniekiem, ja ieskaitīto zivju skaits ir abiem vienāds.
1 punkts tiek piešķirts katram, ja periodā sektorā abi dalībnieki nenoķer zivis. 0 punkti tiek piešķirti, ja
ieskaitīto zivju skaits ir mazāks, kā pretiniekam.
8.3. Pēc katras dienas visiem periodiem tiek saskaitīti katra dalībnieka punkti un sportisti tiek sarindoti pa
vietām atbilstoši izcīnītajiem punktiem. Augstāko vietu iegūst dalībnieks ar lielāko punktu skaitu.
Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku noķerto zivju skaitu. Gadījumā, ja

arī noķerto zivju skaits dalībniekiem ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir lielāks
ieskaitīto zivju skaits vēlākā periodā šādā secībā 10,9,8,7,6,5,4,3,2 un 1.
8.4. Sacensību otrajā dienā pēc sacensību beigām sportisti tiek sarindoti pa vietām atbilstoši katrā dienā iegūto
vietu summai kopvērtējuma tabulā. Augstāko vietu iegūst dalībnieks ar mazāko vietu summu. Vienādu
vietu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku kopējo punktu summu. Vienādu
punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku ieskaitīto zivju skaitu. Gadījumā,
ja arī noķerto zivju skaits dalībniekiem ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir lielāks
ieskaitīto zivju skaits otrajā dienā vēlākā periodā šādā secībā 8,7,6,5,4,3,2 un 1. Gadījumā, ja kāds
dalībnieks otrajā dienā nepiedalās sacensības, tad viņam tiek piešķirts vietu skaits, kas atbilst dalībnieku
skaitam +1.
8.5. Pēc otrās dienas 8 (astoņiem) periodiem tiek apkopoti rezultāti un paziņoti 8 (astoņi) labākie sportisti,
kuri turpina cīņu izslēgšanas kārtā.
8.6. Sektoru izvēlē un gadījumā, ja ir vienāds rezultāts izslēgšanas kārtās, priekšroka ir sportistam, kurš ir
ieguvis augstāku vietu pēc pamatsacensību noslēguma.
8.7. Izslēgšanas kārtās nopelnītie punkti un zivis tiek pievienotas pie pamatturnīrā nopelnītajiem punktiem un
zivīm.
8.8. Posma kopvērtējuma tabulā izslēgšanas kārtas dalībnieki tiek sarindoti atbilstoši izcīnītajai vietai
izslēgšanas kārtā.
9. Punktu noteikšanas kārtība Latvijas Čempionāta kopvērtējumā:
9.1. Latvijas Čempionāta kopvērtējums tiek noteikts summējot 2 posmu dalībnieku izcīnītās vietas. Augstāko
vietu iegūst dalībnieks ar mazāko vietu summu. Vienādu vietu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem
dalībnieks ar lielāku kopējo punktu summu. Vienādu punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem
dalībnieks ar lielāku ieskaitīto zivju skaitu.
9.2. Katra posma rezultātu ieskaitē un Latvijas Čempionāta kopvērtējuma ieskaitē iet visu sportistu, neatkarīgi
no to pārstāvētās valsts, iegūtās vietas.
10. Makšķerēšanas rīki un mānekļi
10.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu makšķerēšanas rīku un mānekļu atbilstību nolikumam.
10.2. Sacensības notiek izmantojot tikai spiningošanas tehniku, kas nozīmē, ka rokai jābūt pastāvīgā kontaktā
ar spoles rokturi.
10.3. Pēc mānekļa iemešanas ir atļauta mānekļa noguldīšana uz grunts, bet tālākā mānekļa vadīšana notiek
nepiemērojot pauzes, kuras būtu ilgākas par 5 (piecām) sekundēm.
10.4. Sacensībās atļauts izmantot spiningus ar maksimālo garumu līdz 2,40m.
10.5. Zivju izcelšanai no ūdens dalībniekiem obligāti jāizmanto uztveramais tīkls no silikona vai bezmezglu
tīkls no cita materiāla.
10.6. Mānekļa atbrīvošanai rekomendēts izmantot relīzeri, spailes vai līdzīgu instrumentu.
10.7. Sacensībās atļauts izmantot tikai mākslīgus mānekļus, kuri aprīkoti ar bezatskabargu āķiem. Atļautie
mānekļu tipi:
10.7.1. šūpiņi ar vienu bezatskabargu vienžubura āķi;
10.7.2. rotiņi ar vienu bezatskabargu vienžubura āķi;
10.7.3. vobleri ar vienu līdz trīs bezatskabargu vienžubura āķiem;

10.7.4. rattlini ar vienu līdz diviem bezatskabargu vienžubura āķiem;
10.7.5. silikona mānekli ar vienu svarotu bezatskabargu vienžubura āķi. Silikona mānekļi nedrīkst būt
īsāki par 20 mm.
10.8. Atļauts izmantot ne vairāk kā divus gredzenus āķa savienošanai ar mānekli.
10.9. Atļauts, izmantojot silikona mānekļus, lietot vienžubura āķi, kurš ir svarots ar papildu svaru, izmantojot
gan fiksētu atsvaru (džiggalva), gan šarnīrveida („čeburaška”).
10.10. Aizliegts izmantot visa veida kombinācijas uz āķa, sadalot patstāvīgu mānekli. Aizliegtas sadalītās
montāžas un jebkādi papildus elementi uz auklas vai āķa (Maskavas sistēma jeb pavadiņu sistēma,
Carolina rig, Texas rig u.c.).
10.11. Aizliegts izmantot visu veidu mākslīgas mušas.
10.12. Aizliegts izmantot jebkuras augu vai dzīvnieku/zivju izcelsmes ēsmas.
10.13. Aizliegt izmantot krāsotus vai savādāk pārveidotus āķus.
10.14. Ja sportists izmanto atskabargu āķi vai āķus, tiek piemērota sportista sacensību dienas punktu un
noķerto zivju anulēšana. Par āķa izmantošanu tiek uzskatīts, ja māneklis ir uzlikts uz kāda no sportista
spininga sakabes, neatkarīgi no tā vai spinings tiek konkrētajā brīdī lietots vai nē.
10.15. Izmantot āķus ar novīlētām atskabargām ir atļauts, bet, ja tiek konstatēts, ka atskabarga nav kvalitatīvi
novīlēta, tad tiek piemērota punktā 10.14.noteiktā sankcija sportistam. Atskabargas pārbaudi var veikt
gan tiesneši jebkurā sacensību laikā, gan citi sportisti, starp periodiem.
11. Zivju uztveršana un atlaišana
11.1. Sacensības notiek ievērojot principu “noķer un atlaid”, kas paredz saudzīgu attieksmi pret zivīm.
Sacensību dalībnieku pienākums ir saudzīgi izturēties pret zivīm, nenodarot tām liekas traumas
mānekļu atbrīvošanas laikā.
11.2. Zivju uztveršanas laikā ar uztveramo tīklu, uztveramā tīkla stīpas daļai ir jāatrodas ūdenī. Aizliegts
uztvert zivi gaisā.
11.3. Zivs ievadīšana uztveramajā tīklā atļauta tikai sava sektora robežās.
11.4. Aizliegts turēt zivi rokās. Gadījumā, ja mānekļa atbrīvošanas laikā nepieciešams nofiksēt zivi
uztveramajā tīklā, tad to var darīt ar roku caur uztveramo tīklu. Aizliegts saspiest zivi žaunu rajonā,
tādejādi pakļaujot zivi nopietnas traumas iespējamībai.
11.5. Aizliegts likt uztveramo tīklu ar zivi uz zemes.
11.6. Aizliegts atlaist asiņojošu zivi vai ar citām acīmredzamām traumām. Gadījumā, ja izvadīšanas vai
mānekļa atbrīvošanas laikā zivs tika traumēta, dalībniekam jāinformē pretinieks par zivs traumu,
jāsaņem viņa apstiprinājums par zivs ieskaiti, jāievieto un jāpatur zivs iepriekš sagatavotā maisā.
Strīdīgas situācijas gadījumā dalībnieki pieaicina tiesnesi, kurš pieņems lēmumu par zivs ieskaiti.
11.7. Sacensību laikā katram sportistam atļauts nodot tiesnesim līdz 3 (trīs) forelēm katru sacensību dienu
(ieskaitot izslēgšanas cīņu kārtas). Pārējās foreles, dalībniekam jāizpērk saskaņā ar dīķa kompleksa
norādīto cenrādi un tās neiet ieskaitē.
11.8. Ja vienā sacensību dienā tiek nodotas tiesnešiem vairāk par 3 (trīs) forelēm, tad sākot no 4 (ceturtās)
foreles, nodotās zivis ieskaitē neiet.

11.9. Zivs atlaišanai jānotiek ūdenī. Zivs izmešana no uztverama tīkla pa gaisu ir aizliegta, un noķertā zivs
netiks ieskaitīta.
12. Zivs ieskaite:
12.1. Zivs tiek ieskaitīta tajā brīdī, kad tā ir atlaista ūdenī un nav pārkāpti nolikuma noteikumi.
12.2. Zivs tiek ieskaitīta, ja, noķerot zivi, vismaz viens mānekļa āķis atrodas mutē vai galvas rajonā līdz
žaunu vāku malai. Zivis, kuras tiek aizķertas citviet, netiek ieskaitītas.
12.3. Zivs tiek ieskaitīta, ja tā tika ievadīta uztveramajā tīklā līdz finiša signāla izskanēšanai. Zivs var tikt
atbrīvota saskaņā ar noteikumiem arī pēc signāla.
12.4. Zivs netiek ieskaitīta gadījumā, ja ir pārkāpts kāds no 11.vai 12. sadaļas punktiem.
12.5. Zivs netiek ieskaitīta, ja izvadīšanas laikā, zivij iekļūstot citā sektorā, tiek traucēta spiningošana citā
sektorā esošam sportistam (sapīta, pārrauta vai citādi bojāta aukla, norauts māneklis vai citādi).
13. Brīdinājumi un sodi
13.1. Galvenais tiesnesis ir tiesīgs izteikt brīdinājumu dalībniekam, kurš traucē blakus esošajiem
dalībniekiem (piemērām, veic iemetienus ārpus sava sektora robežām, vai veic iemetienus pa virsu
blakus dalībnieku auklām).
13.2. Dalībnieks tiek sodīts ar vienu neieskaitītu zivi gadījumos, ja saņem otru brīdinājumu vai vairākkārt
nepakļaujas galvenā tiesneša rīkojumiem.
13.3. Dalībnieks tiek sodīts ar tehnisko zaudējumu periodā, gadījumā, ja saņem trešo brīdinājumu no
sacensību tiesneša.
13.4. Dalībnieks tiek diskvalificēts, gadījumos, ja izrāda necieņu pret citiem sacensību dalībniekiem un
organizatoriem un sistemātiski (sākot no ceturtā brīdinājuma saņemšanas) pārkāpj sacensību
noteikumus.
13.5. Dalībnieks tiek diskvalificēts no sacensībām, ja nav ievērojis Nolikuma 7.1., 10.11.; 10.12.; 10.13.;
14.4.; 14.6.; 14.7. punktus.
14. Pārējie noteikumi
14.1. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro “godīgās spēles” principus:
14.1.1. pieklājīga un cienīga attieksme pret citiem dalībniekiem, tiesnešiem un organizatoriem;
14.1.2. paškontrole un noteikumu ievērošana;
14.1.3. dalībnieku vienlīdzība (nav priviliģēto dalībnieku, visiem ir vienādas iespējas uzvarēt).
14.2. Dalībniekiem jāpieliek maksimums pūles zivju dzīvības saglabāšanai.
14.3. Dalībniekiem, ejot uz savu sektoru, jāiet vienam aiz otra. Aizliegts apdzīt priekšā ejošos dalībniekus.
14.4. Dalībniekiem aizliegts saņemt vai nodot inventāru un mānekļus citiem sportistiem periodu laikā.
14.5. Perioda laikā inventāram (spinings, aukla, māneklis, rezerves inventārs) vai jebkurām tā daļām
jāatrodas sacensību dalībnieka izlozes kārtībā noteiktā sektora krastā atzīmētajās robežās un to
iedomātajam turpinājumam akvatorijā. Perioda laikā pārkāpt sektora robežas vai atstāt sektoru bez
tiesneša atļaujas aizliegts.

14.6. Dalībniekiem ir aizliegts iebrist sacensību laikā ūdenstilpnē. Ārkārtas apstākļos (iekritis inventārs) tas
tiek atļauts ar tā perioda pretinieka un galvenā tiesneša atļauju. Par punkta neievērošanu pirmajā reizē
tiek piemērots brīdinājums, bet otrajā reizē diskvalifikācija.
14.7. Dalībniekiem ir aizliegts iebarot zivis sacensību laikā. Par punkta pārkāpšanu tiek piemērota
diskvalifikācija.
14.8. Par sacensības dalībnieka drošību pie ūdens atbild pats dalībnieks.
14.9. Dalībniekiem ir pienākums piedalīties atklāšanas un apbalvošanas ceremonijā.
14.10. Dalībniekiem ir aizliegts skaļi izteikties necenzētos vārdos, lietot alkoholu un smēķēt sacensību norises
laikā. Smēķēšana atļauta tikai periodu starplaikā, dalībniekam atrodoties pie kādas no atkritumu
izmešanai paredzētajām vietām. Par smēķēšanu sacensību sektoros sacensību laikā dalībniekam tiek
izteikts brīdinājums. Galvenais tiesnesis var piemērot diskvalifikāciju pēc atkārtotiem pārkāpumiem.
14.11. Dalībniekiem, bez saskaņojuma ar organizatoru, ir atļauts izmantot personīgo sponsoru simboliku uz
sava apģērba un inventāra. Dalībnieki var izvietot savu atbalstītāju reklāmu un vai organizēt
tirdzniecību saskaņojot to ar organizatoru ne vēlāk kā divas dienas pirms posma pirmās dienas.
Pieteikums par reklāmas izvietošanu vai tirdzniecību ir jānosūta uz e-pastu kristianskg50@gmail.com.
14.12. Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemtā foto un video materiāla
publicēšanai un izplatīšanai bez atsevišķa saskaņojuma.
15. Apbalvošana
15.1. Katra posma uzvarētāji saņem balvas no organizatoriem un sponsoriem.
15.2. Latvijas Čempionāta kopvērtējuma uzvarētājam tiek piešķirts Latvijas Čempiona foreļu spiningošanā
dīķos tituls.
15.3. Latvijas Čempionāta kopvērtējuma godalgoto vietu ieguvēji saņem medaļas un kausus no
organizatoriem pēc otrā posma beigām.
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