
 

Labdarības sacensību spiningošanā 

„COPMAŅI LABDARĪBAI 2013” 

NOLIKUMS 

 

Sacensību programma hronoloģiskā secībā: 

Dalībnieku reģistrācija:    26.10.2013 no plkst. 07:30 līdz 08:30 

Starta saraksta publicēšana:    26.10.2013 plkst. 08:45 

Sacensību atklāšana:     26.10.2013 plkst. 08:45 

Sacensību starts:     26.10.2013 plkst. 09:00 

Sacensību finišs:     26.10.2013 plkst. 14:00 

Pusdienas:     26.10.2013 no plkst. 14:00 līdz 14:45 

Rezultātu publicēšana/apbalvošana:   26.10.2013 plkst. 15:00 

 

1. Sacensību raksturojums 

1.1. Labdarības sacensības spiningošanā „COPMAŅI LABDARĪBAI 2013” notiek saskaņā ar 

Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpnēs un šo sacensību Nolikumu. Šī 

Nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiek paziņoti tikai Rīkotāja vai Galvenā Tiesneša 

apstiprinātos datētos Nolikuma papildinājumos. 

1.2. Labdarības sacensības spiningošanā "COPMAŅI LABDARĪBAI 2013" notiek 2013.gada 

26. oktobrī, Lilastes ezerā, pie viesnīcas “Medzābaki”, Lilastē, Carnikavas nov., Rīgas raj., (Rīga 

– Tallina šosejas 21-ais km)  

1.3. Labdarības sacensību spiningošanā "COPMAŅI LABDARĪBAI 2013" savāktie līdzekļi no 

dalības maksām-ziedojumiem tiks ziedoti biedrības "Latvijas Bērniem ar Kustību 

Traucējumiem"  

 

2. Sacensību organizācija 

2.1. Rīkotājs: biedrība Lions Clubs Riga sadarbībā ar biedrību „Sporta makšķerēšanai” 

2.2. Rīkotāja kontaktinformācija: eboat@eboat.lv, tel.nr. +371 29215040 

2.3. Oficiālās personas: 

 Sacensību direktors  Gints Zeiļa (tel.nr. +371 29215040) 

 Galvenais tiesnesis:  Gatis Zarinš (tel.nr. +371 28607450) 

 Sacensību tiesnesis:  Amunds Liepiņš (tel.nr. +371 226116629) 

 2.4. Sacensību informācijas centra (Medzābaki) darba laiks: 26.10.2013 no plkst. 07:00 līdz 

16:00 

 

3. Pieteikšanās sacensībām 

3.1. Pieteikumu pieņemšana sacensībām: 26.10.2013. plkst. 7:30 līdz 8:30 

3.2. Dalība sacensībās ir par maksu – ziedojumu 10.00 (desmit) Latu, jeb 14.24 (Četrpadsmit 

komats divdesmit četri) Eiro apmērā, ko dalībnieks maksā reģistrējoties sacensībām, skaidrā 

naudā sacensību norises dienā. 

3.3. Pieteikums sacensībām tiek uzskatīts par pilnīgu tikai tad, kad pilnībā samaksāta sacensību 

dalības maksa-ziedojums. 

3.4. Dalībnieks ar savu parakstu reģistrējoties dalībai sacensību norises vietā apliecina Latvijas 

Republikas Makšķerēšanas noteikumu, Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu Kuģošanas 

noteikumu, ka ari šī Nolikuma zināšanu un apņemšanos tos pildīt. 

3.5. Dalībnieks ar savu parakstu reģistrējoties dalībai sacensību norises vietā apliecina sava 

kuģošanas līdzekļa esamību pilnīgā tehniskā kārtībā un legālu izcelsmi. 

3.6. Parakstot pieteikumu, dalībnieks atļauj Rīkotājam publicēt pieteikumā ietverto informāciju 

Rīkotāja izvēlētos plašsaziņas līdzekļos. 

 

4. Dalībnieku dokumentu pārbaude 

4.1. Sacensību dienā dalībniekiem jāierodas uz reģistrāciju un dokumentu pārbaudi Sacensību 

informācijas centrā, “Medzābaki” Lilaste, Carnikavas nov., Rīgas raj. 26.10.2013. no 07:30 – 

08:30 



 

4.2. Dalībnieku dokumentu pārbaudē ir jāuzrāda sekojošie dokumenti: 

 personu apliecinošs dokuments, 

 makšķernieka karte (izņemot pensionāra vai skolnieka apliecības īpašniekus). 

4.3. Reģistrēšanās un dokumentu pārbaudes laikā dalībnieki saņem dalībnieka starta komplektu: 

 Starta numuru, 

 Identifikācijas karti. 

 

5. Sacensību starts 

5.1. Sacensību starts 26.10.2013 plkst. 9:00 

 

6. Sacensību norise 

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpnēs. 

6.2. Spiningojot vai velcējot, katram dalībniekam atļauts pielietot vienu spiningu, kas aprīkots ar 

mākslīgo ēsmu – vizuli, vobleri, gumijas zivtiņu vai cita veida mānekli. 

6.3. Nedrīkst izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas, vai citu dabīgo esmu. 

6.4. Dalībnieka rezultāts spiningošanā netiek vērtēts, ja līdz noteiktajam sacensību finiša laikam, 

noķertais loms nav atnests pie tiesnešiem un nosvērts. 

6.5. Dalībnieki, kuri lomā uzrāda aizliegtas vai zem makšķernieku noteikumos atļautā mēra 

noķertas zivis, tiek diskvalificēti. 

6.6. Spiningošana notiek no laivas. 

6.7. Atļauts izmantot visa veida laivas motorus, kā ari jebkuras elektroniskas palīgierīces. 

6.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts nodot savu lomu citiem dalībniekiem. Par noteikumu 

pārkāpumu dalībnieks tiek diskvalificēts. 

6.9.Sacensību dalībniekam ir aizliegts sacensību laika atrasties krasta, ārpus sacensību 

organizētāja norādītās teritorijas viesnīcas „Medzābaki”. Par dalībnieka atrašanos krastā ārpus 

norādītas teritorijas, dalībnieka ekipāža tiks diskvalificēta. 

6.10.Sacensību Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību uz ūdens un drošības līdzekļiem 

laivā. 

6.11.Sacensību tiesneši kontrolē sacensību norisi un noteikumu izpildi uz ūdens. 

6.12. Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 10. un 11. panta 

par pasākuma organizētāju tiesībām un pienākumiem, Biedrība Lions Clubs Riga uzņemas par 

sabiedrisko kārtību un drošību un par tehnisko drošību atbildīgās personas pienākumus 

pasākumā Labdarības sacensības spiningošanā "COPMAŅI LABDARĪBAI 2013" 

 

7. Sacensību finišs 

7.1. Dalībniekiem jāierodas sacensību informācijas centrā uz loma svēršanu un tā reģistrāciju 

ne vēlāk kā plkst. 14:00. 

7.2. Pēc plkst. 14:00 lomi svēršanai vairs netiks pieņemti. 

 

8. Rezultāti un apbalvošana 

8.1. Vērtēta tiek lielākā līdaka. (citas zivis vērtētas netiek) 

8.2. Rīkotāji apbalvo 1-3. vietu ieguvējus individuālā vērtējumā. Citiem dalībniekiem ir iespēja 

iegūt pārsteiguma balvas. 

8.3. Ja uz svēršanu netiek uzrādītas mēra līdakas, tad balvas tiek izlozētas starp visiem 

dalībniekiem. 

 

9. Balvu fonds 

9.1. Dalībnieks, kurš izcīnījis pirmo vietu saņem eholoti Lowrance Mark 5x 

9.2. Dalībnieks, kurš izcīnījis otro vietu saņem eholoti Humminbird Piranha 176xi 

9.3. Dalībnieks, kurš izcīnījis trešo vietu saņem balvas no Rapala. 

 

Sacensību direktors______________________________Gints Zeila 

 

Saudzēsim dabu ! Ne Asakas ! 


