
Zemledus makšķerēšanas sacensību nolikums

Sacensību mērķis.
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Kuldīgas 
novadā. Noteikt 2018. gada Kuldīgas novada atklāto 9. ziemas sporta spēļu 
uzvarētāju.

Vadība, vieta un laiks.
Sacensības organizē  Kuldīgas novada sporta skola.
Sacensības notiks 2018. gada 10. februārī uz Vilgāles ezera ledus.
Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 11.00 līdz plkst. 
12.00, sacensību atklāšana plkst.12.00. Makšķerēšanas laiks 3 stundas.
Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Feldmanis (29475846).

Sacensību dalībnieki.
Sacensības notiek individuālā konkurencē. Sacensībās dalībnieku skaits netiek ierobežots. 
Komandas sastāvs – neierobežots dalībnieku skaits. 
Komandu vērtējumā 2 dalībnieki, iepriekš norādot pieteikumā.

Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc LMSF zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem. 
Saskaņā ar ministru kabinetu 22.12.2015 noteikumiem Nr.800 , makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Zivis nedrīkst mest sniegā vai uz 
ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no 
otra. Dalībniekiem sacensību laikā aizliegts mainīties ar ēsmām, sacensību piederumiem, 
nodot un pieņemt zivis. Dalībniekiem jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. 
Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti, kas ir aprīkota ar vienu āķi.
Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim. 
Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību tiesnesis soda sacensību 
dalībnieku ar soda punktiem. Viens soda punkts atbilst 50 gr. noķerto zivju svaram. Par 
sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks, ar 
sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var tikt diskvalificēts.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un 
drošības noteikumu ievērošanu!
 Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā un komandu vērtējumā kļūst dalībnieki, 
kuriem ir vislielākais kopējo noķerto zivju svars.
Līdakas un zandarti netiek vērtēti.
Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris lielāko zivi. 
Uzvarētāju apbalvošana.
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un 
diplomiem. Pirmo trīs ieguvēji komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar kausiem.
Kontakttālrunis: Uldis Feldmanis   29475846 Ne asakas!


