Latvijas Republikas 2020.gada čempionāts spiningošanas divcīņā
NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. 2020.gada labāko sportistu un komandu
noteikšana spiningošanas divcīņā (spiningošanā un mērķī mešanā)
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2020.gada 19.septembris
Mērsraga novads, Engures ezers, “Pīlēnu” laivu novietne.
3. Organizētājs:
Mērsraga novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju.
Atbildīgais organizators - Oskars Apsītis (26174861); Galvenais tiesnesis - Ivars Indruškevičs
(26455993); Federācijas pārstāvis - Gundars Kurzemnieks (29221226).
4. Laika grafiks:
19.septembris (sestdiena)
5:00 dalībnieku reģistrācijas sākums.
5:40 reģistrācijas beigas
5:45 dalībnieku sapulce
6:00 Spiningošana no laivām starts
13:00 Spiningošana no laivām finišs
12:00 Mērķī mešanas starts
15:00 mērķī mešanas finišs
16:00 Apbalvošana
Nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ laika grafiks var tik mainīts.
5. Sacensību dalībnieki.
Ekipāža 2 sportisti, 1 laiva
Komanda 4 sportisti, 2 laivas
(*komandas var startēt arī nepilnā sastāvā).
6. Pieteikšanās
Iepriekšēja pieteikšanās: telefons 29221226, vai e-pasts: gundars.kurzemnieks@lmsf.lv .
Vietu skaits ir ierobežots, sacensību organizators patur tiesības atteikt dalībniekam dalību sacensībās
7. Dalības maksa
Dalības maksa ekipāžai EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi)
Dalības maksa komandai EUR 40,00 (četrdesmit eiro, 00 centi)

Dalības maksu var nomaksāt bankas kontā līdz 15.septembrim vai sacensību norises vietā.
Saņēmējs: Biedrība Latvijas Makšķerēšanas Sporta federācija, Reģ. Nr. 40008023571, konta
Nr.LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.
Samazināta dalības maksa:
Dalības maksa ekipāžai kura pilnībā sastāv no personām, kurām sacensību dienā nav pilni 16 gadi
EUR 10,00 (desmit eiro, 00 centi) vai komandai EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi);
Dalības maksa ekipāžai kura pārstāv LMSF biedru, kurš nomaksājis biedru naudu par 2020.gadu
pilnā apjomā, iepriekš piesakoties un nomaksājot to līdz 15.septembrim: EUR 15.00 (piecpadsmit
eiro, 00 centi) vai komandai EUR 30.00 (trīsdesmit eiro, 00 centi)
8.Sacensību noteikumi, rezultātu vērtēšana.
Sacensības notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību un Dabas parka
"Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli.
Spiningošana atļauta no laivas (1 vai 2 dalībnieki vienā laivā, laivu nodrošina organizatori).
Vērtējot uzrādīto lomu, par katriem loma plēsīgo zivju 50 gramiem dalībnieks saņem 1 punktu, bet
ne vairāk kā 100 punktus kopā. Virs 5 kg pēc kopējā svara (100 punkti) loms netiek vērtēts.
Pēc spiningošanas notiek sacensības spiningošanas metienu precizitātē (Ārenberga mērķis, attālumi
- 10,12,14,16 un 18 metri, 7.5 g svariņš). Mērķī mešanā maksimāli iespējams iegūt 100 punktus.
Personīgo laivu un elektromotoru izmantošana atļauta saņemot tam organizatoru atļauju. Pielietot
dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts. Dalībnieks, kurš lomā uzrāda zivi vai zivis, kuru minimālais
izmērs neatbilst noteikumiem, noķertas pirms sacensību starta vai saņemtas kā palīdzība no malas,
tiek diskvalificēts no sacensībām. Dalībnieka rezultāts spiningošanā, ja viņš pēc noteiktā finiša laika
turpina makšķerēt vai līdz 13:00 neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Iemaksātā dalības maksa
netiek atmaksāta.
9.Uzvarētāju noteikšana.
Uzvar dalībnieks, kurš uzrādījis lielāko punktu skaitu abās disciplīnās kopā.
Uzvar komanda, kuras dalībnieki kopā ir ieguvuši lielāko punktu skaitu.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst sportists (vai komanda), kura lomā ir mazāks
zivju skaits, ja nevar pielietot, augstāks rezultāts metienu precizitātē, ja nevar pielietot, garākā zivs.
10.Apbalvošana
Sportists, kurš izcīnījis 1. vietu individuālajā vērtējumā, iegūst titulu 2020.gada Latvijas čempions
divcīņā, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un dāvanu kartēm.
Komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar kausiem, to dalībnieki ar medaļām.
DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI!
Komandām nepieciešams savlaicīgi un patstāvīgi parūpēties par naktsmītni vai pārnakšņošanu uz
vietas (teltīs). Par kuģošanas un drošības noteikumu ievērošanu, katrs dalībnieks atbild pats
personīgi. Filmēšana un fotografēšana komerciālos nolūkos, bez organizatora atļaujas aizliegta.
Saskaņots: LMSF valde, Rīga, 2020

