Apstiprināts LMSF valdes sēdē 01.07.2021.

Latvijas Republikas 2021. gada čempionāts spiningošanā no laivām ar mākslīgo
mānekli.

NOLIKUMS
Sacensību mērķi un organizācija
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.
Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar LMSF disciplīnas spiningošana no laivām ar mākslīgo
mānekli Latvijas čempionāta sacensību noteikumiem
http://www.lmsf.lv/files/Spiningosana%20no%20laivam/LČ%202021/l_sacensbu_noteikumi_spiningoana_no_laivm_2021.pdf

Par sacensību organizāciju atbildīgā persona, LMSF valdes loceklis, Kristaps Kotāns;
kristaps.kotans@inbox.lv
Galvenais sacensību tiesnesis un par sabiedrisko kārtību, drošību atbildībā persona Egīls
Draudiņš; egils.draudins@gmail.com
Par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu atbildīgā persona un sacensību tiesnesis –
Kaspars Zvaigzne; kaspars.zvaigzne@lmsf.lv
Ekipāžu tiesneši – nodrošina sacensību dalībnieki, - viena ekipāža, vienu ekipāžu tiesnesi.
Sacensību dalībnieki
Sacensībās drīkst piedalīties:
Sportisti, kuri ir reģistrēti LMSF sportistu reģistrā, komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no
LMSF biedriem, kurš nomaksājis LMSF biedru naudu par 2021. gadu un tam nav citu
nenokārtotu saistību ar LMSF.
Pieaicinātās personas, tai skaitā sportisti no ārvalstīm, kuri var pilntiesīgi piedalīties vienā vai
visos posmos.
Sacensībās piedalās:
Komandas, kuru sastāvā ir divas laivu ekipāžas ar diviem sportistiem, vienu rezervistu un vienu
ekipāžu tiesnesi katrā;
Atsevišķas ekipāžas ar diviem sportistiem, vienu rezervistu un vienu ekipāžu tiesnesi.
Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas
pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2 metru distance. Pasākuma dalībniekiem
jāievēro visi spēkā esošie likumi un noteikumi, kas izdoti Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.

Sacensību norises laiks, vieta un kārtība

2021. 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 7.-8. augusts – Rīgas HES ūdenskrātuve, starta vieta tiks precizēta
2. posms 4.-5. septembris – Rīga, Jaunciema osta
3. posms 23.-24. oktobris – Usmas ezers, Bukdangas
Sacensību programma Rīgas HES ūdenskrātuves un Rīgas posmam:
1.diena / kārta
•
07:00-07:45
Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem
dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim);
•
07:45-08:00
Ekipāžu tiesnešu izloze;
•
08:00
Sacensību atklāšana;
•
08:15
Sacensību dalībnieku sapulce;
•
08:45
A. laivu grupas starts;
•
08:50
B. laivu grupas starts;
•
1. kārtas makšķerēšanas laiks 09:00- 15:00;
•
Līdz 15:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam
tiesnesim. Protokolu nodod ekipāžas kapteinis personīgi.
2. diena / kārta
•
05:45-06:15
Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem
dalībniekiem un ekipāžas tiesnesim);
•
06:15
Kapteiņu sapulce un ekipāžu tiesnešu izloze;
•
06:45
B. laivu grupas starts;
•
06:50
A. laivu grupas starts;
•
2. kārtas makšķerēšanas laiks 07.00- 13.00;
•
Līdz 13:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam
Protokolu nodod ekipāžas kapteinis personīgi;
•
14:30
Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana.

ekipāžas

sacensību
ekipāžas

tiesnesim.

Sacensību programma Usmas ezera posmam:
1.diena / kārta
•
07:00-07:45 Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas dalībniekiem
un ekipāžas tiesnesim);
•
07:45-08:00 Ekipāžu tiesnešu izloze;
•
08:00
Sacensību atklāšana;
•
08:15
Sacensību dalībnieku sapulce;
•
08:45
A. laivu grupas starts;
•
08:50
B. laivu grupas starts;
•
1. kārtas makšķerēšanas laiks 09:00- 15:00;
•
Līdz 15:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam sacensību tiesnesim.
Protokolu nodod ekipāžas kapteinis personīgi.
2. diena / kārta
•
07:45-08:15
Sacensību dalībnieku reģistrācija (jāierodas abiem ekipāžas dalībniekiem un
ekipāžas tiesnesim);
•
08:15
Kapteiņu sapulce un ekipāžu tiesnešu izloze;
•
08:45
B. laivu grupas starts;
•
08:50
A. laivu grupas starts;
•
2. kārtas makšķerēšanas laiks 09.00- 15.00;

•
•

Līdz 15:30 atgriešanās starta vietā un protokola nodošana galvenajam tiesnesim. Protokolu
nodod ekipāžas kapteinis personīgi;
16:30
Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana.

Sacensību protokolā tiek reģistrētas sekojošu zivju sugas: asaris sākot ar 20,- cm, līdaka,
zandarts, meža vimba un sams, kuru izmērs pārsniedz, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
noteikumos noteikto, minimālo izmēru.
Pieteikšanās kārtība, termiņš un sacensību dalības maksa
Piesakoties sacensībām, dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama www.lmsf.lv,
sadaļā spiningošana no laivām. Nosūtot uz e-pastu sacensibas@lmsf.lv
Visam čempionātam dalības maksa 300.00 EUR no komandas vai 150.00 EUR no ekipāžas;
Vienam posmam dalības maksa EUR 60 no ekipāžas.
Pietiekšanās tiek pārtraukta 10 dienas pirms sacensību vai posma sākuma.
Maksājumi veicami bankas kontā ar norādi:
“Komandas / ekipāžas nosaukums” dalības maksa LČ 2021 Laivas.
Saņēmēja rekvizīti:
Saņēmējs: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija
Reģ.nr.: 40008023571
Banka: AS SEB Banka.
Konta Nr.: LV67UNLA0050024415321
Sacensību dienās Jaunciema Ostā un kempingā Bukdangas slipa izmantošana bez papildus
maksas.
Informācija par Usmas ezeru https://www.usmasezers.lv
Sacensību akvatorija

Pielikumi:
Pieteikuma forma
Sacensību drošības protokols
Pielikums sacensību drošības protokolam

