Latvijas Republikas 2018. gada čempionāts spiningošanā no laivām.

NOLIKUMS
1. Sacensību mērķi
1.1.
1.2.
1.3.

Makšķerēšanas sporta popularizēšana un pieredzes apmaiņa.
Labāko 2018. gada LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no laivām.
Latvijas Izlases kandidātu noteikšana dalībai pasaules čempionātam.

2.
Sacensību organizācija
Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām (turpmāk tekstā Sacensības) organizē
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk tekstā LMSF).
2.2. Par sacensību organizāciju atbildīgā persona, LMSF valdes loceklis, Gints Zeiļa
e-pasts: gints.zeila@lmsf.lv , tālr.: +371 29215040
2.1.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Sacensību tiesneši:
Galvenais sacensību tiesnesis Mārtiņš Babris +371 26677744
Sacensību tiesnesis Kaspars Zvaigzne +371 29107325
Ekipāžu tiesneši – nodrošina sacensību dalībnieki, - viena ekipāža, vienu ekipāžu tiesnesi
(5.punkts)

3.1.

3.
Sacensību norises laiks, vieta un kārtība
2018. gadā sacensības tiek organizētas trīs posmos un sešās kārtās. Katrā no posmiem ir
divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir sešas
stundas.
1. posms – 19.05.2018 - 20.05.2018 - Burtnieka ezers. Posma atbalstītāji: SIA „Neste
Latvija”, Biedrība „Sporta makšķerēšanai'';
2. posms – 16.06.2018 - 17.06.2018 - Alūksnes ezers. Posma atbalstītāji: Alūksnes
novada dome;
3. posms – 28.07.2018 - 29.07.2018 - Daugava, pie Kokneses. Posma atbalstītājs SIA
Salmo.

3.2.

Organizatora atbildīgā persona kopā ar sacensību tienešiem uz kopēja lēmuma pamata
var mainīt sacensību starta, finiša un citus programmā norādītos laikus, tai skaitā, ja rodas
sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī lemt par citiem jautājumiem, kas nav atrunāti
nolikumā, par lēmumu informējot dalībniekus.

3.3.

Sacensību programma

1.diena.
 Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 07:00
 07:00-07:45 Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas
dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim)
 07:45-08:00 Ekipāžu tiesnešu izloze (elektroniski, pēc nejaušības principa), laivu
sadalīšana grupās
 08:00
Sacensību atklāšana (visu dalībnieku ierašanās ir obligāta);









08:15
Sacensību dalībnieku sapulce (obligāta komandu kapteiņiem un
ekipāžu tiesnešiem);
08:45
I. laivu grupas starts;
08:50
II. laivu grupas starts.
1. kārtas makšķerēšanas laiks 09:00- 15:00;
15:30
atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam sacensību
tiesnesim. Protokolu nodod ekipāžas kapteinis personīgi;
17.00
1.kārtas rezultātu paziņošana.
17:00-17:30
laiks rezultātu apstrīdēšanai

2. diena.











3.4.
3.5.

07:20-08:05
Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas
dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim)
08:05-08:20
Ekipāžu tiesnešu izloze (elektroniski, pēc nejaušības principa)
08:20
dalībnieku sapulce (obligāta komandu kapteiņiem un ekipāžu
tiesnešiem);
08:45
II. laivu grupas starts;
08:50
I. laivu grupas starts.
2. kārtas makšķerēšanas laiks 09.00- 15.00;
15:30
atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam tiesnesim.
Protokolu nodod ekipāžas kapteinis personīgi;
15:30-17.00
2.kārtas rezultātu paziņošana, posma rezultātu paziņošana
17:00-17:30
laiks rezultātu apstrīdēšanai
17:30
sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana (ierašanās visiem
obligāta)
Ekipāžas tiek dalītas grupās atbilstoši pieteikumā norādītajai secībai. Atsevišķu ekipāžu
starts abas dienas pielīdzināms tikai vienai no laivu grupām.
Sacensību starta signālu dod galvenais tiesnesis.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Pieteikšanās kārtība un sacensību dalības maksa

Pieteikšanās sacensībām jāveic ne vēlāk kā līdz 2018.gada 9.maijam. Dalībniekiem, kuri
piedalās tikai atsevišķos posmos, ne vēlāk kā 10 dienas pirms attiecīgā posma sākuma.
Veicot pieteikšanos pēc noteiktā termiņa tiek piemērota palielināta sacensību dalības
maksa par 25% bez izņēmumiem.
2 dienas pirms sacensību starta pieteikumi netiek pieņemti.
Piesakoties sacensībām dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma forma (pielikums Nr.1) un
kopā ar dalības maksas maksājuma uzdevumu jānosūta uz e-pasta adresi
gints.zeila@lmsf.lv
Ja ekipāžu sastāvs tiek mainīts, par to jāinformē organizators, nosūtot informāciju uz
norādīto e-pastu, bet ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Pēc šī termiņa
pieteikumi un izmaiņas netiek pieņemtas.
Dalības maksa par piedalīšanos vienā sacensību posmā:
50.00EUR no ekipāžas,
100.00EUR no komandas;
Dalības maksa par līdzdalību visos sacensību posmos:
150.00EUR no ekipāžas,
300.00EUR no komandas;

4.8.

Maksājumi veicami bankas kontā ar norādi: “Komandas nosaukums” dalības maksa LČ
2018 Laivas.
Saņēmēja rekvizīti:
Saņēmējs: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija
Reģ.Nr.: 40008023571
Banka: AS SEB Banka.
Konta Nr.: LV80UNLA0002200700445,
5.

Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās:
- komandas, kuru sastāvā ir divas laivu ekipāžas ar diviem dalībniekiem un
vienu ekipāžu tiesnesi katrā;
- atsevišķas ekipāžas ar diviem dalībniekiem un vienu ekipāžu tiesnesi.
5.2. Piesakot dalību visiem trīs sacensību posmiem, jānorāda komandu vai atsevišķo ekipāžu
sastāvi, kā arī viens rezervists katrai ekipāžai. Pieteikumā norādītā ekipāža visu trīs
posmu laikā drīkst izmantot tikai vienu personu/rezervistu, kurš var aizstāt kādu no
pieteikumā noradītajiem dalībniekiem.
5.3. Ekipāžām un komandām ir atļauts startēt arī nepilnā sastāvā (ja viens dalībnieks nav
ieradies) par to iepriekš informējot galveno tiesnesi.
5.4. Sacensībās drīkst piedalīties tikai tās komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no
LMSF sastāvā esošiem biedriem.
5.5. Ekipāžas ir atbildīgaspar ekipāžu tiesnešu apmācību.
5.6. Ekipāžu tiesnešikatra posma katrā kārtā izlozes kārtībā tiekdeliģēti citas komandas
ekipāžas tiesāšanai.
5.7. Sacensību dalībnieki startē savās laivās, un paši ir pilnībā atbildīgi par savu laivu
tehnisko stāvokli un to drošības aprīkojumu. Laivas minimālais garums – 4 metri. Laivas
celtspējai ir jābūt pietiekamai, lai tajā brīvi un droši var izvietoties trīs cilvēki. Laivās ir
jābūt glābšanas vestēm gan dalībniekiem, gan ekipāžu tiesnesim.
5.8. Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas
kartei.
5.9. Pirms sacensību starta organizators,atbilstoši iepriekšējās sezonas kopvērtējuma
rezultātam, piešķir laivām numurus. Ekipāžām, kas nav piedalījušās iepriekšējā sezonā,
vai mainījušas sastāvus, tiek piešķirti numuri pieteikumu iesniegšanas secībā. Izsniegtie
numuri dalībniekiem jāuzlīmē savai laivai no abām pusēm tā lai tie būtu skaidri redzami.
5.10. Kuģošana notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Laivas vadītājam ir jābūt
vadītāja tiesībām. Katrā laivā ir jābūt drošības aprīkojumam atbilstoši kuģošanas
noteikumiem unpalīgierīcēm zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa.
5.11. Mērlineālu pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulu un protokolu nodrošina sacensību
organizētāji.
5.12. Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības tiek uzskatītas par notikušām un tiek vērtētas
čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras
uzsākušas čempionātu.
5.1.

6.1.

6.2.
6.3.

6.
Sacensību noteikumi.
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”, kā arī
ievērojot citus LR likumus un normatīvos aktus, kuri ir spēkā sacensību norises vietā.
Sacensības notiek no laivām dalībniekiem makšķerējot plēsīgās zivis spiningošanas
tehnikā ar mākslīgo ēsmu.
Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgo ēsmu.
Sagatavotu makšķerrīku skaits nav ierobežots.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.

7.1.
7.2.

7.3.

Velcēšana, zivju piebarošana, dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu, vai
to daļu izmantošana ir aizliegta.
Kamēr māneklis atrodas ūdenī, spiningam ir jāatrodas dalībnieka rokās.
Dalībniekiem ir aizliegti treniņi (makšķerēšana vai ūdenstilpes izpēte ārpus sacensību
norises laika, kas paredzēts makšķerēšanai) sacensību norises akvatorijā čempionāta
posma pirmajā dienā visu diennakti, otrajā dienā līdz noslēguma ceremonijas beigām.
Pārkāpuma gadījumā tiek piemērota diskvalifikācija un iemaksātā dalības maksa netiek
atgriezta.
Ekipāžām aizliegts startēt, pirms tās ekipāžas tiesnesis nav ieņēmis vietu izlozes rezultātā
noteiktās sāncenšu ekipāžas laivā.
Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Vietās, kur ir
ierobežota kustība (līči, pietekas) un atļauto distanci nav iespējams ievērot, apbraukšanai
obligāta gaitas ātruma samazināšana un tā veicama pa apbraucamās laivas dalībnieka
norādīto pusi.
Bez sacensību tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
Pārvietojoties ar gaitas (iekšdedzes) dzinēju dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim ir
obligāti jābūt uzvilktām glābšanas vestēm.
Visas noķertās un laivā ieceltās plēsīgās zivis tiek mērītas, bet vērtētas un reģistrētas tikai
tās, kuras atbilst Makšķerēšanas noteikumos noteiktajiem izmēriem. Papildus tiek
noteikts minimālais izmērs asarim - 20 cm.
Pēc datu reģistrācijas zivis tiek atlaistas. Dalībniekiem nav aizliegts zivis paturēt tādā
daudzumā kāds noteikts makšķerēšanas noteikumos, tomēr, dalībniekam, kurš paturējis
maksimāli atļauto lomu, attiecīgi nākošās noķertās zivis netiek vērtētas.
Gadījumā, ja ekipāža un tiesnesis nespēj vienoties par zivs izmēru, zivs dzīvā veidā
nogādājama pārmērīšanai galvenajam tiesnesim.
Ekipāžas kapteinim par konstatētajām tiesāšanas nepilnībām, ko pieļāvis ekipāžas
tiesnesis ir jāinformē galveno tiesnesi mutiski vai rakstiski aprakstot situāciju protokola
brīvajā pusē.
Katras komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas un tās ekipāžu tiesnešu kvalifikāciju
un ekipāžu tiesnešu piedalīšanos tiesnešu sapulcēs.
Ekipāžu tiesneši nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, kas saistīta ar zivju ķeršanu.
Ekipāžu tiesneši informē galveno tiesnesi par konstatētajiem pārkāpumiem mutiski, vai
rakstiski aprakstot situāciju protokola brīvajā pusē.
Ekipāžu tiesnešiem mobilo telefonu un citu viedierīču lietošana sacensību laikā aizliegta,
izņemot, lai sazinātos ar sacensību tiesnesi vai galveno tiesnesi.
Sacensību ilgums katrā kārtā – 6 stundas. Sākuma un beigu laiku, kā arī ilgumu
organizators ir tiesīgs mainīt, par to informējot dalībniekus atsevišķi.
Dalībnieku pienākums ir ierasties uz sacensību atklāšanu un noslēgumu ar apbalvošanu.
Sacensības tiesā sacensību galvenais tiesnesis un sacensību tiesnesis, pieņemot lēmumus
koleģiāli. Tiesnešu lēmumus paziņo galvenais tiesnesis.
Sacensību tiesnešu lēmumi un norādījumi ir saistoši visiem dalībniekiem.
7.
Soda sankcijas.
Nesavlaicīgi vai nepilnīgi reģistrētas ekipāžas netiek pielaistas pie starta attiecīgajā
sacensību dienā.
Ekipāžas rezultāts, ja tā, tiesnešu noteiktajā laikā, neatgriežas starta vietā un ekipāžas
kapteinis neiesniedz paša un piešķirtā ekipāžas tiesneša parakstītu protokolu, netiek
vērtēts.
Konstatējot pārkāpumus, ja tos iespējams novērst nekaitējot sacensību norisei un
pārējiem dalībniekiem, galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par soda sankciju
piemērošanu.Par soda sankciju apmēru koleģiāli lemj sacensību galvenais tiesnesis un
sacensību tiesnesis.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš, saskaņā ar ekipāžas tiesneša vai cita dalībnieka
iesniegto informāciju,pārkāpis sacensību nolikumu un noteikumus, sacensību tiesneši,
pieaicinot LMSF atbildīgoun izvērtējot pārkāpuma smagumu, var sodīt ar:
- brīdinājumu (dzelteno kartīti), kura ir spēkā divus gadus,
- diskvalifikāciju atbilstoši oficiālajiem FIPSed noteikumiem.
Pēc otras dzeltenās kartītes saņemšanas ekipāža automātiski tiek diskvalificēta un tās
rezultāti anulēti.
Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti
30 minūšu laikā pēc rezultātu oficiālas izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības
nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā gadījumā tā tiek ieskaitīta LMSF
kontā.
Soda sankciju piemērošanas, tajā skaitā, diskvalifikācijas gadījumā, dalības maksa
atmaksāta netiek.
8.
Rezultātu aprēķināšana un uzvarētāju un vietu sadalījuma noteikšana.
Katrā posmā un trīs posmu kopsummā tiek noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji:
- ekipāžu vērtējumā
- komandu vērtējumā.

8.2. Rezultāti sacensību posmos tiek aprēķināti sekojošā veidā:
8.2.1. Sacensību posmos tiekpieņemtas vērtēšanai katras ekipāžas noķertās un protokolā
reģistrētāsdivdesmit lielākāsplēsīgās zivisun to izmērītais un fiksētais garums
centimetros.
8.2.2. Katras zivs garums centimetros tiek reizināts kvadrātā, iegūstot skaitli, kas ir
ekvivalents piešķirtajiem punktiem;
8.2.3. Visu zivju kvadrātu summu punkti tiek summēti iegūstot kopējo punktu skaitu;
8.2.4. Augstāko novērtējumuiegūst tā ekipāža, kas iegūst lielāku punktu skaitu, respektīvi,
vislielākais punktu skaits - pirmā vieta un 1 balle, nākamais lielākais - otrā vieta un 2
balles, utt.
8.2.5. Komandu vērtējumā uzverētājus nosaka, summējot abu ekipāžu iegūtās balles, un
augstāku vietu iegūst tā komanda, kam ir vismazākais ballu skaits.
8.3. Sacensību kopvērtējumauzvarētāji un vietu sadalījums tiek noteiktas sekojošā veidā:
8.3.1. Summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas un komandas vietas/balles.
8.3.2. Augstāko novērtējumu iegūst tā ekipāža un komanda ar mazāko visās kārtās iegūto
vietu/ballusummu.
8.3.3. Vienādas vietu/ballu summas gadījumā priekšroka ir tai ekipāžai un komandai ar
lielāko kopīgo sacenību posmos iegūto punktu summu.
8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies vai tā tiek diskvalificēta no kārtas, tā
saņem punktus, kas atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
9.
Apbalvošana
Katrā sacensību posmā ar kausiem, medaļām un posma atbalstītāja sarūpētajām piemiņas
balvām tiek apbalvoti:
- Pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā
- Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā
Sacensību kopvērtējumā ar LMSF medaļām un kausiem tiek apbalvoti:
- Pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā
- Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā
Ekipāžu tiesneši tiek uzskatīti par pilnvērtīgu komandas un ekipāžas sastāvdaļu un
attiecīgi arī saņem apbalvojumus.

9.4.

Sacensību rezultāti tiek iekļauti sportistu reitingā, uz kā pamata tiek veidota Latvijas
izlase dalībai Pasaules Čempionātā (sīkākai informācijai skatīt Izlases veidošanas
noteikumus)
10.

Īpašie noteikumi

Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka
10.1.1.
dod LMSF un LMSF akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda,
uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu,
kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un
internetā, tai skaitā LMSF mājaslapā;
10.1.2. ka 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.
10.1.

Pielikums:
Pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1)
Apstiprināts 24.04.2018. LMSF valdes sēdē.

