Saskaņots:
Ļaudonas pagasta pārvaldes
vadītāja p.i. Artis Mūrmanis

Apstiprinu:
Madonas novada pašvaldības
sporta darba organizators M.Gailums

LR 2018.gada
čempionāts zemledus makšķerēšanā
veterāniem
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu zemledus makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta
veidu. Noteikt labākos veterānus šajā sporta veidā.
2. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek 2018.gada 17.februārī Madonas novada Ļaudonas pagastā Sāvienas ezerā.
Dalībnieku pulcēšanās 17.februārī Sāvienā, pie vecās bibliotēkas ēkas, līdz plkst.8.00.
Sacensības notiek divos posmos norādītajā ezera teritorijā.
1.posms- starts plkst. 8.30 finišs 11.00
No plkst.11.00 pusdienas.
2.posms- starts plkst.12.30 finišs 15.00
15.30 rezultātu apkopošana un uzvarētāju apbalvošana.
3. Sacensību organizators
Čempionāta organizators: Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar Madonas novada
Kalsnavas pagasta pārvaldi, atbildīgais organizators Viktors Ūdris (tel.26590209). Atbildīgais no
federācijas puses- Miervaldis Bērziņš (tel.29174814). Galvenais tiesnesis Andris Turkins.
4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās veterāni divās vecuma grupās 50+ un 60+.
5. Dalības maksa
Dalības maksa- 5 Eiro no dalībnieka kā ziedojums.
Dalības maksa tiek samaksāta piesakoties sacensībām uz vietas 17.februārī.
6. Dalībnieku inventārs un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem.
Sacensību dalībnieki izmanto vienlaicīgi vienu makšķeri, kas aprīkota ar mormišku. Dzīvās zivtiņas
kā ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas makšķernieku lomos netiek ieskaitītas. Katram dalībniekam
jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Noķertās
zivis uz sniega novietot aizliegts. Zivis nodot citai personai aizliegts. Katram makšķerniekam jābūt
līdzi diviem karodziņiem- viens tiek novietots pie ālinģa, kurā makšķerē, ar otru aizņem rezerves
ālinģi. Dalībnieki nedrīkst atrasties tuvāk par 5m no citu dalībnieku aizņemtā ālinģa ar karodziņu.
7. Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju katrā vecuma grupā kļūst dalībnieks ar abos posmos iegūto mazāko vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko kopējo zivju svaru abos
posmos.
8. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar federācijas dāvātiem kausiem.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības
noteikumu ievērošanu.

