Apstiprinu : _______________
Carnikavas novada pašvaldības iestādes
„Carnikavas sporta centrs”
vadītājs R.Raimo
2018. gada ___.janvārī.
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
„CMS ZIEMAS KAUSS ĀĶIS LŪPĀ 2018”
1. Mērķis

2. Organizatori
un vadība

3. Vieta un laiks

4. Sacensību
dalībnieki

5. Pieteikšanās

6. Sacensību
kārtībā

1.1.Daudzveidot Carnikavas novada iedzīvotāju atpūtu ziemas sezona;
1.2.dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību zemledus
makšķerēšanā;
1.3.paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.4.popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas
novadā;
1.5.noteikt 2018. gada labāko zemledus makšķernieku Carnikavas novada.
2.1.Sacensības organizē Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta
centrs” sadarbībā Carnikavas novada pašvaldības policiju un LMSF,
atbalstītājiem un partneriem;
2.2.sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
biedribacms@inbox.lv
3.1. Sacensības notiek 2018.gada __._______
3.2. Dzirnezera ezera „Pie Dzirnezers K” kempings, A1, šosejas kreisajā pusē.
Sacensību sākums plkst. 09:00. Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 08:00 līdz
08:55. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.
4.1.Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez
vecuma ierobežojumiem;
4.2.sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots.
Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti;
4.3.sacensību dalībniekiem jāievēro LR noteiktie makšķerēšanas noteikumi.
5.1.Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz __._______ plkst. 00:00 sūtot savu
vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv;
5.2.dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – __.__.2018 no plkst. 08:00
līdz 08:55.
6.1.Turnīrs notiek atbilstoši vispārpieņemtiem LR makšķerēšanas noteikumiem;
6.2.dalībnieki drīkst makšķerēt ar divām makšķerēm vienlaicīgi (zemledus
makšķere), kas katra aprīkota ar vienu āķi (mormiška) vai vertikālā bļitka;
6.3.nedrīkst izmantot: šķērsbļitku, velns (čorts), ūda un citi mānekļi kas aprīkoti ar
vairāk nekā viens āķis
6.4.drīkst izmantot bārības maisijumus un dzīvās esmas – odu kāpurus, mušu
kāpurus, piņki, vībotnis
6.5.makšķerēt, urbt aliņģus sacensību dalībnieki drīkst ne tuvāk par 5 m viens no
otra;
6.6.sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem
svēršanai;
6.7.par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks
var tikt diskvalificēts;

7. Sacensību
izdevumi un
norēķini

8. Apbalvošana

9. Informācija
par
sacensībām

Ne asakas!

6.8.sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un
drošības noteikumu ievērošanu;
6.9.nepilngadīgie dalībnieki (līdz 16 gadiem) var piedalīties tikai pieaugušo
pavadībā;
6.10. par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir
vislielākais noķerto zivju svars. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds noķerto
zivju svars, uzvarētājs ir tas, kuram ir lielāka zivs pēc svara.
7.1.Dalība sacensībās ir par ziedojumu;
7.2.izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā Carnikavas novada
pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs”;
7.3.izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
7.4.sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša
norādījumus.
8.1.Sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu, medaļu un piemiņas balvām;
8.2. 2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām;
8.3.turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas
novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos
tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com. LMSF mājas lapā www.lmsf.lv
un facebook profila
9.1.Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu
ir pieejama www.sports.carnikava.lv; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

