Latvijas 2018.gada čempionāts spiningošanā no krasta
NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis
1.1.Makšķerēšanas sporta popularizēšana, pieredzes apmaiņa, licencētās makšķerēšanas, kā upes
apsaimniekošanas veida, popularizēšana.
1.2.2018. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no krasta.
2. Laiks un vieta
2.1.Sacensības notiek divās kārtās.
1.kārta – 5.-6.05.2018 - Pededze, Silenieku dzirnavas Pededzes pagasts.
2.kārta – 09-10.06.2018 - Līčupes upe, Ogres novads
Čempionāta organizators – LMSF, atbildīgais organizators Igors Fiļippovs , tel.29331185
Atbalstītāji: Biedrība “FARIO”, SIA”IG SERVISS’’
Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš (LMSF) tel.29249144
3. Sacensību dalībnieki
3.1.Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 4 dalībnieki. Pieteikties var arī individuāli
dalībnieki. Ja komandas būs nepilnas – dalībnieki tiks apvienoti komandās pirms sacensību
pirmā posma.
4. Sacensību norise
4.1.Sacensības ilgst 2 dienas, 2 posmi dienā.
1. sacensību diena:
8.00 kapteiņu sapulce, izloze
8.15 sacensību atklāšana
8.30 nokļūšana līdz zonām
9.40 - 9.50 zonu apskate
1. posms - Grupas A starts
9.00 - 9.45 1. taims
9.55 - 10.40 2. taims
10.50 - 11.35 3. taims
11.45 - 12.30 4. taims
12.30 - 13.30 pusdienas pārtraukums, pārbraukšana uz citām zonām.
Grupas B STARTS
13.30-13.40 Zonas apskate
13.50-14.35 1. taims
14.45-15.30 2. taims
15.40-16.25 3. taims
16.35-17.20 4. taims
17.30 zivju ielaišana.

2. Sacensību diena:
Grupas B starts
8.35-8.45 zonas izpēte
8.55-9.40 1. taims
9.50-10.35 2. taims
10.45-11.30 3. taims
11.40-12.25 4. taims
12.25-13.25 brīvais laiks, pusdienas, pārbraukšana uz citu zonu.
Grupas A starts
13.35-13.45 zonas apskats
13.55-14.40 1. taims
14.50-15.35 2. taims
15.45-16.30 3. taims
16.40-17.25 4. taims
18.00 apbalvošana
5.Tiesāšanas kārtība:
5.1.Izlozes rezultātā dalībnieki kapteiņu sapulcē tiek sadalīti 2 grupās - grupa A un B. Izloze
notiek katru sacensības dienu.
5.2.Grupa A tiesā B grupu otrā taimā, grupa B tiesā grupu A pirmajā taimā.
5.3.Grupa A veic izlozi kādā no divām zonām tiks dalībnieki (zona A un zona B), grupa B veic
izlozi kādā no divām zonām tiks dalībnieki(zona C un zona D).
5.4.Tiesnešus sacensību galvenais tiesnesis sadalīs starp dalībniekiem tā, lai katram dalībniekam
būtu savs tiesnesis.
6. Vispārejiē noteikumi.
6.1.Atbilstoši MN prasībām, katram dalībniekam ir jābūt makšķerēšanas kartei.
6.2.Latvijas Čempionāts ir atklātais, kopējā ieskaitē var piedalīties arī ārzemju sportisti.
6.3.Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus.
6.4.Katram dalībniekam jābūt līdzi uztveramajam tīkliņam un standziņām zivs saudzīgai
atbrīvošanai no āķa.
6.5.Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja kārtā piedalās
vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu ar pirmo kārtu.
6.6.Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa 240 eiro par katru kārtu. Individuāliem
dalībniekiem kas piedalās LČ dalības maksa 60 eiro. Apmaksu jāveic pārskaitot uz LMSF kontu
ne vēlāk ka 14 dienas pirms čempionāta. Par šo naudu tiek ielaistas zivis, iekārtotas zonas,
sagādātas licences, nodrošināta tiesāšana (divi sektoru tiesneši un galvenais tiesnesis).
Naktsmājas jānodrošina pašiem.

6.8.Pieteikumu pieņemšana tiek slēgta 7 dienas pirms sacensību posma pirmās dienas
norises datuma. Sacensībām ir jāpiesakās katram posmam atsevišķi, sūtot e-pasta vēstuli
uz e-pastu igors.filippovs@lmsf.lv, kura satur informāciju par dalībnieka vārdu, uzvārdu,
komandu nosaukumu, valsti, kuru pārstāv, klubu, kuru pārstāv, kontaktinformāciju (tel.
nr. un e-pasts) un dzimšanas datumu.
6.9.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.LV80UNLA0002200700445 , norādot kā maksājuma mērķi: dalības
maksa par Latvijas Čempionātu spiningošanā no krasta- pirmais vai otrais posms, vai abi
posmi.
6.10.Dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām, tad, kad uz norādīto e-pastu
igor.filipovs@lmsf.lv 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).
6.11.Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 50% atlaide no dalības maksas.
6.12.Komandas dalībnieku vārdi kā arī informācija par izmaiņām komandu sastāvā jānosūta pa
e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 7 dienas pirms attiecīgās kārtas sākuma.
Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķās kārtās, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne
vēlāk kā 14 dienas pirms kārtas sākuma.
7. Sacensību noteikumi.
7.1. 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.
Katrā zonas vidū ir ierīkota starta vieta.
7.2.Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas
imitāciju, uz starta vietu, līdzi var ņemt divus spiningus.
7.3. Ar vienu makšķerē, otrs novietots startā vietā, vai sportists var to ņemt līdzi uz zonām.
7.4.Vizuļu āķiem jābūt bez atskabargām vai novīlētām ( tiesneši pārbauda iedurot pārbaudāmo
āķi drēbē).
7.5. Vizuļos nedrīkst izmantot dabīgus materiālus - spalvas vai to imitācijas, vizuļu āķiem jābūt
nedekorētiem, ja lieto džigu, atļauta arī džiga galvas kustīga sasaiste ar āķi.
7.6.Džigā nedrīkst lietot sauszemes kukaiņu vai to kāpuru imitācijas.
7.7.Ja sportists izmanto āķus ar atskabargām, vai pielocītām atskabargām sportists tiek
diskvalificēts.
7.8.Pēc zivju ielaišanas upē sportisti nedrīkst atrasties ar spiningiem upes posmā, kurā notiek
sacensības.
7.9.Katram sportistam var būt līdzi palīgs (raneris).
7.10.Sportista palīgs nedrīkst tuvoties pie citiem startējošiem sportistiem tuvāk par 2m.

7.11.Atļauts lietot spininga kātus, kuru garums nepārsniedz 2,7 metrus.
7.12.Zivs skaitās noķerta, ja viens no vizuļa āķiem tai ieķēries mutē, tā tiek ieskaitīta arī
gadījumā, ja atbrīvojas no āķa uztveramajā tīkliņā.
7.13.Ja atbrīvošanas laikā sāk tecēt asinis un āķis nav izņemams, zivs jāatlaiž ar visu mānekli.
7.14.Visas noķertās zivis ir saudzīgi jāatlaiž atpakaļ ūdenstilpē.
7.15.Zivis netiks ieskaitīta, ja finiša signāla laikā, zivis vēl netika ievesta uztveramā tīkliņā.
7.16.Tiesnesis ieskaita zivi, ja tai mānekļa āķis atrodas mutē vai galvas rajonā.
7.17.Sacensību laikā dalībnieks var izmantot tikai spiningošanas tehniku.
7.18.Mānekļa peldināšanas laikā, brīvai sportista rokai jābūt uz spoles roktura. Mānekļa
pludināšanu var izpildīt tikai ar kāta un spoles palīdzību, aizliegts izpildīt mānekļa pludināšanu
ar auklas stopēšanu, vilkšanu caur pirkstiem.
7.19.Mānekļu metienam jābūt precīzam sava sektora robežās.
7.20.Zivis, kas noķertas blakus sektorā, netiek ieskaitītas.
7.21.Gadījumā, ja zivs ieiet blakus sektorā un sapiņķerē blakus sportistu auklu, zivs netiek
ieskaitīta
7.22.Apzināta zivju aizķeršana (cemmerēšana) ir aizliegta.
7.23.Aizliegts ņemt zivis ar plikām rokām.
7.24.Uzsmelt zivis drīkst tikai ar uztveramo tīkliņu.
7.25.Sportistam ir aizliegts iebrist ūdenī.
7.26.Aizliegts likt zivis vai uztveramo tīkliņu ar zivīm zemē.
7.27.Pa gaisu ieceltās zivis uztveramajā tīkliņā ieskaitē nepieņem.
7.28.Zivs skaitās iecelta uztveramajā tīkliņā pa gaisu, ja tajā momenta uztveramais tīkliņš un zivs
nebija kontaktā ar ūdeni, un zivs uz brīdi karājās uz auklas gaisā.
7.29.Ieskaitē tiek vērtētas visas plēsīgās zivis (forele, alata, asaris, līdaka)
7.30.Par katru noķerto zivi dalībnieks saņem no tiesneša žetonu. Beidzoties posmam, dalībnieks
apstiprina savu noķerto zivju skaitu parakstoties rezultātu lapā, kura atrodas pie tiesneša. Ar
parakstu apstiprina arī kopējo rezultātu posma un kārtas beigās.
7.31.Nesportiskas rīcības gadījumā (kad dalībnieks atdod savu vietu citam dalībniekam pēc
savstarpējas vienošanās) abi dalībnieki tiek diskvalificēti un viņu rezultāti anulēti.
7.32.Skatītāji un sportistu palīgi sacensību laikā nedrīkst atrasties pārāk tuvu sportistam un
traucēt sportistiem (skaļi sarunāties, klaigāt)
7.33.Sacensības notiek 2 dienas. Katrā kārtā sacensības risinās 4 stundas, šis laiks tiek sadalīts
četros 45 minūšu garos posmos, starp kuriem ir 10 minūšu pārtraukumi. Dalībnieku starta kārtību
zonās katrā posmā nosaka datora veikta izloze. Savus starta numurus dalībnieks uzzina pirms
attiecīgā posma sākuma, savukārt komandas dalībnieku izvietojumu pa sektoriem izlozē
pārstāvju sanāksmē divas stundas pirms sacensību sākumu.

7.34.Ūdenstilpe sacensību rajonā tiek sadalīta 4 zonās (zona A, zona B, zona C, zona D),
savukārt, zonas tiek sadalītas starta sektoros, kuru skaits ir divas reizes lielāks nekā dalībnieku
skaits zonā. Sākoties sacensībām un pēc katra pārtraukuma spiningotāji ieņem vietas sektoros
saskaņā ar konkrētā posma izlozi.
7.34.Izlozes datus un grupu kārtību, starta kārtību sportisti uzzin no komandas kapteiņiem pēc
kapteiņu sapulces, kas notiek katru sacensības dienu. Dalībnieki saņem lapiņu ar starta kārtas
numuriem katrai sacensību dienai.
7.35.Tiesnešiem mobilo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt
dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Neskaidrību gadījumā jāvēršas pie zonas
galvenā tiesneša.
7.36.Sportistiem atļauts izmantot rācijas un citus sakaru līdzekļus (hands-free utt.) tikai
starplaikos starp taimiem.
7.37.Sacensību dienā nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā drošības apsvērumu dēļ var tikt
noteikts atšķirīgs sākuma laiks un sacensību ilgums.
7.38.Protesti kopā ar drošības naudu 50 eiro apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 50
min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta
iesniedzējam.
7.39.Zivju ielaišanai nepieciešami 2 cilvēki no katras komandas katru dienu.
8. Sankcijas un apelācijas.
8.1.Strīdīgu situāciju izskatīšanu un sankciju izpildi veic galvenais tiesnesis.
8.2.Brīdinājums (dzeltenā kartiņa) tiek piemērots šādiem noteikumu pārkāpumiem:
8.2.1.Tiesnešu lēmumu apstrīdēšana.
8.2.2.Citu dalībnieku apvainošana.
8.2.3.Pāragrs starts.
8.2.4.Pēc kapteiņa kavēšanas uz kapteiņu sapulci vairāk kā 15 min.
8.2.5.Metienu gadījumu un makšķerēšanu citā sektorā.
8.2.6.Šajā nolikumā aizliegto āķu izmantošanu.
8.2.7.Sportists tiek diskvalificēts no sacensībām(sarkana kartiņa) par sekojošiem pārkāpumiem:
8.2.8.Sportists startē alkohola reibumā vai acīm redzamām reibuma pazīmēm.
8.2.9.Nesportiskā uzvedība.
8.2.10.Publiskā alkohola lietošana sacensību rīkošanas vietā.
8.2.11.Palīdzības nesniegšana.
8.3.Citi pārkāpumi un sankcijas.
8.3.1.Ja sportists nav atnācis uz atklāšanas ceremoniju viņam piešķir dzelteno kartiņu.
8.3.2.Ja sportists nav atnācis uz apbalvošanas ceremoniju viņam piešķir dzelteno kartiņu.

8.3.3.Ja kāds no dalībniekiem ir konstatējis vai redzējis nolikumu pārkāpumu, viņam ir
pienākums informēt par to galveno tiesnesi, sliktākajā gadījumā viņam tiks pielietotas tās pašas
sankcijas kā pārkāpējam.
8.3.4.Sportistiem ir pienākums piedalīties atklāšanas un apbalvošanas ceremonijās, citādi viņiem
tiks piemērotas sankcijas.

9. Uzvarētāju noteikšana.
9.1.Uzvarētāja komanda un uzvarētāji individuālā vērtējumā tiek noteikti summējot divās kārtās
iegūtās vietas.
9.2. Kopvērtējumā netiek vērtēta komanda kura piedalījās viena no posmiem.
9.3.Augstāko vietu iegūst dalībnieks vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu.
9.4.Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir dalībniekam (komandai) ar lielāko kopīgo
reģistrēto zivju skaitu.
9.5.Latvijas Čempionāts ir atklāts. Ja čempionātā piedalās ārzemju komandas, tās tiek iekļautas
kopvērtējumā un var pretendēt uz Latvijas čempiona nosaukumu.
10. Apbalvošana.

10.1. Komandas un individuālie sportisti, kuri ir izcīnījuši pirmo vietu iegūst Latvijas čempiona
nosaukumu un tiek apbalvoti ar čempionu medaļām un kausiem, 2. un 3. vietas ieguvēji - ar
attiecīgiem kausiem un medaļām.
Latvijas izlases sastāva veidošana 2019.gadam:
1) Izlases veidošana notiek pēc pēdējo 3 gada rezultāta reitinga. Pirmo 5 vietu ieguvēji tiks
automātiski par izlasēs kandidātiem.
2) Ja kāds no pretendentiem atsakās piedalīties atlases sacensībās, vai līdzdalībai PČ, viņa vietu
ieņem nākošais pēc saraksta sportists kuru izvēlās pēc reitinga saraksta.
3) Izlasē var tikt tikai sportisti kas pārstāv LMSF biedrus.
4) Izlases sastāvs : 4 sportisti un viens rezervists, menedžeris, treneris, un atbildīgais par
disciplīnu.
5) Izlases treneri, menedžeri izvēlās LMSF atbildīgais par disciplīnu.
6) Izlases dalībnieki pēc iekļūšanas izlasē paraksta LMSF izlases kārtības rulli.
7) Izlases sastāvu apstiprina LMSF valde.

Atsevišķo posmu uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām un balvām.

PIEZĪME.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par naktsmītni vai nakšņošanu uz vietas.
Dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu drošību pie ūdens sacensību norises vietā.
Sportisti , reģistrējoties sacensībām, automātiski dod savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī
sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā un
internetā.

