NOLIKUMS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBĀM ZAŅAS DZIRNAVU
ŪDENSKRĀTUVĒ
1. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Zaņas pagasta pārvalde, kā vienu no kultūras un atpūtas
pasākuma „Ūdenssvētki” aktivitātēm. Atbildīgā par sacensību norisi Zaņas
pagasta kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska, galvenais tiesnesis Ivo
Līcis, galvenā tiesneša palīgs - Zaņas pagasta sporta organizators Aļģimants
Pileckis.
2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2014. gada 19. jūlijā no plkst. 07.

00

līdz plkst. 11.00 Zaņas

pagasta Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē.
3. NOTEIKTĀS PRASĪBAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM
3.1.Sacensību dalībniekus rakstiski reģistrē sacensību organizatori. Dalībnieku
skaits nav ierobežots.
3.2.Sacensību dalībniekiem jābūt līdz makšķerēšanas kartei un dokumentiem, kas
ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods). Personām vecumā
līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem
makšķerēšanas karte nav nepieciešama. Invalīdiem vecumā no 16 līdz 65
gadiem nepieciešama invaliditātes apliecība.
3.3.Makšķerēt atļauts vienai personai ar ne vairāk kā diviem makšķerēšanas
rīkiem, ja katram rīkam ir ne vairāk par trim jebkura veida āķiem. Vairāk
žuburu āķi uzskata par vienu āķi.
3.4.Katram dalībniekam noķertās zivis jāuzglabā atsevišķi. Noķerto asaru skaits
nedrīkst pārsniegt 5 kg, to sasniedzot jāziņo sacensību tiesnesim. Līdakas
lomā netiek ieskaitītas. Citādi kopējais loma svars nav ierobežots.
3.5.Sacensības notiek saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1498 „ Makšķerēšanas noteikumi” .
4. SACENSĪBU NORISE
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4.1.Dalībnieku reģistrācija no plkst. 06.15 makšķernieku nojumē pie Zaņas
dzirnavu ūdenskrātuves.
4.2.Dalībnieku instruktāža par darba drošības tehniku un sacensību norisi.
4.3.Ierašanās sacensību vietā un starts.
4.4.Makšķerēšana notiek no krasta norādītajā teritorijā.
4.5.Makšķerēšanas ilgums 4 stundas. Sacensību dienā organizatori patur tiesības,
atkarībā no laika vai citiem apstākļiem, samazināt sacensību ilgumu.
4.6.Beigu signāls, lomu svēršana.
5. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
5.1.Rezultāti tiek vērtēti 2 vecuma grupās:
1. grupa – sacensību dalībnieki līdz 10 gadu vecumam (kopā ar vienu no
vecākiem vai tiesneša palīga uzraudzībā);
2. grupa – sacensību dalībnieki sākot ar 11 gadu vecumu un vecāki.
5.2.Rezultātu vērtēšana notiek pēc lomu svara. Augstāk vērtējams dalībnieks ar
smagāko lomu.
6. DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
6.1. Apbalvo pirmos trīs sacensību uzvarētājus katrā vecuma grupā.
6.2. Apbalvošana notiek 19. jūlijā plkst. 20.00 Zaņas pagasta Baļķulejas estrādē.
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