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Sacensību programma hronoloģiskā secībā  

 

Pieteikumu pieņemšana sākas:   01.05.2011. 

Iepriekšējo pieteikumu pieņemšana beidzas: 26.05.2011. līdz plkst. 17:00                     
(vai pie maksimāla dalībnieku skaita 120 dalībnieki) 

Starta numuru publicēšana internetā:  27.05.2011. plkst 11.00 

Novēloto pieteikumu pieņemšana beidzas:  28.05. plkst. 8:00  

Dalībnieku reģistrācija:    28.05. no plkst. 07:30 līdz 08:30   

Starta saraksta publicēšana:    28.05. plkst. 08:45 

Sacensību atklāšana      28.05. plkst. 08:45 

Sacensību starts:     28.05. plkst. 09:00 

Sacensību finišs:     28.05 plkst. 14:00 

Rezultātu publicēšana/apbalvošana   28.05. plkst. 15:00 

1. Sacensību raksturojums 

1.1. COPMAŅI LABDARĪBAI 2011 spiningošanas sacensības notiek atbilstoši 
Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpnēs un šim sacensību 
Nolikumam. Šī Nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiek paziņoti tikai Rīkotāja vai 
Galvenā Tiesneša apstiprinātos datētos Nolikuma papildinājumos. 



 

 

1.2.  COPMAŅI LABDARĪBAI 2011 sacensības  spiningošanā notiek Lilastes ezerā, 
“Medzābaki-2” Lilaste, Carnikavas nov., Rīgas raj., (Rīga – Tallina šosejas 21-ais km)   
28. maijā 2011 g.  

1.3. Šīs labdarības akcijas savāktās dalības maksas-ziedojumi tiks veltīti: 

 Biedrības "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem " vasaras rehabilitācijas 

programmas projekta "SAPŅU DARBNĪCA"īstenošanai bērniem, jauniešiem ar 
invaliditāti - kustību traucējumiem, 10 dienu nometne 50 bērniem, kas plānota 
2011.gada vasarā.  

 1.4. Sacensību informācijas centra (Medzābaki) darba laiki: 
•28.05. no plkst. 07:00 līdz 16:00 

 

2. Sacensību organizācija 

2.1. Rīkotājs:  LC Rīga 

2.2. Rīkotāja e-pasts:  copmanilabdaribai@lionsclubs.lv  Tel. Nr. +371 29215040 

2.3. Oficiālās personas: 

� Sacensību direktors                     Gints Zeiļa ( +371 29215040) 

� Galvenais tiesnesis                      Gatis Zariņš (+371 28607450) 

� Galvenais sekretārs                     Ivars Kemlers (+371 29231458) 

� Dalībnieku tiesnesis                    Andris Pētersons (+371 26473707)  

 

 

 

3. Pieteikumi 

 

3.1 Pieteikumu pieņemšana sākas: 01.05.2011. 

3.2 Pieteikumu forma pieejama Rīkotāja mājas lapā http://www.eboat.lv/ un E-BOAT 
veikalā Brīvības gatvē 277, Rīgā Informācija pa tālruni +37129215040 



 

 

3.3 Dalība sacensībās par maksu – ziedojumu. Pieteikums tiek uzskatīts par pilnīgu tikai tad, 
kad pilnībā samaksāta sacensību dalības maksa-ziedojums. 

3.4 Dalībnieki, kuri savu dalību piesaka pēc piektdienas 27.05.2011. plkst. 17:00, tiek 
pielaisti pie sacensībām ar Rīkotāja atļauju. Novēloto pieteikumu var veikt pa tālruni 
+371 29215040. 

3.5 Dalībnieks ar savu parakstu reģistrējoties dalībai sacensību norises vietā apliecina 
Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumu, Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu 
Kuģošanas noteikumu, kā arī šī Nolikuma zināšanu un apņemšanos tos pildīt. 

3.6  Dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina sava kuģošanas līdzekļa esamību 
pilnīgā tehniskā kartībā un legālu izcelsmi. 

3.7 Parakstot pieteikumu, dalībnieks atļauj Rīkotājam publicēt pieteikumā ietverto 
informāciju Rīkotāja izvēlētos plašsaziņas līdzekļos.  

 

3.8 Dalības maksa - ziedojums, dalībai sacensībās pieteikuma apstiprināšanai: 

• līdz ceturtdienai 26.05.11, plkst. 17:00 – 10 (LVL) no dalībnieka 

• Pēc ceturtdienas 26.05.11 plkst 17:00 līdz sacensību startam -20 (LVL) no 
dalībnieka. 

3.9 Dalības maksa – ziedojums: 

     • Pieteikuma apstiprināšanai dalības maksa – ziedojums jāiemaksā bankā: 

Biedrība Lauvu klubs Rīga 
Reģ.Nr. 40008131739 
konts Nr. LV40HABA0551022784015  
A/S Swedbank 
HABALV22  
Ar norādi: ziedojums “COPMAŅI LABDARĪBAI 2011”, kā arī dalībnieka vārdu, 
uzvārdu un personas kodu. 
 
 
Dalības maksa skaidrā naudā iemaksājama : 

E- BOAT veikalā, Brīvības gatvē 277, Rīgā 

3.10 Dalības maksu - ziedojumu atmaksā: 

• ja sacensības nenotiek Rīkotāja vainas dēļ – pilnībā; 



 

 

•    ja sacensības nenotiek nepārvaramas varas apstākļu dēļ – 50% apmērā; 

 

  

3.11 Sacensībās var piedalīties jebkura persona, ievērojot Makšķerēšanas                        
noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpnēs. 

 

4. Dalībnieku dokumentu pārbaude 

 

4.1. Dalībniekiem jāierodas uz reģistrāciju un dokumentu pārbaudi Sacensību informācijas 
centrā, “Medzābaki-2” Lilaste, Carnikavas nov., Rīgas raj. 

28.05.2011. no  07:30 – 08:30 

4.2. Dalībnieku dokumentu pārbaudē ir jāuzrāda sekojošie dokumenti: 

• personu apliecinošs dokuments, 

makšķernieka karte (izņemot pensionāra vai skolnieka apliecības īpašniekiem). 

 

4.3. Dokumentu pārbaudes laikā dalībnieki saņem dalībnieka starta komplektu: 

• Starta numuru, 

• Identifikācijas karti.  

 

5. Sacensību starts 

     5.1Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas                          

          ūdenstilpnēs. 

      5.2 Sacensību starts 28.05.2011 plkst. 9:00 

6. Sacensību norise 

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



 

 

 

6.2. Spiningojot vai velcējot, katram dalībniekam atļauts pielietot vienu spiningu, kurš 
aprīkots ar mākslīgo ēsmas imitāciju – vizuli, vai cita veida mānekli.  

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

6.4. Dalībnieka rezultāts spiningošanā netiek vērtēts, ja līdz noteiktajam sacensību finiša 
laikam, noķertais loms nav nosvērts. 

6.5. Dalībnieki, kas 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 arī jebkuras elektroniskās palīgierīces. 

      6.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts nodot savu lomu citiem dalībniekiem. Par noteikumu          
pārkāpumu dalībnieks tiek diskvalificēts. 

6.9.Sacensību dalībniekam ir aizliegts sacensību laikā atrasties krastā, ārpus sacensību 
organizētāja norādītās teritorijas kempingā „Medzābaki-2” . Par dalībnieka atrašanos 
krastā ārpus norādītās 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 kontrolēs sacensību norisi un noteikumu izpildi uz ūdens. 

6.12. Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 10. un 11. 
pantiem par pasākuma organizētāju tiesībām un pienākumiem, Biedrība ,,Lauvu klubs 
Rīga” uzņemas par sabiedrisko kārtību un drošību un par tehnisko drošību 
atbildīgās personas pienākumus Pasākumā “COPMAŅI LABDARĪBAI 2011”. 

7. Sacensību finišs  

7.1. Dalībniekiem jāierodas sacensību informācijas centrā uz loma svēršanu un 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, citiem dalībniekiem iespēja iegūt pārsteiguma 
balvas. 

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

� Dalībnieks, kas izcīnijis pirmo vietu, iegūst: laivu AMBER 315 

� Dalībnieks,kas izcīnijis otro vietu, iegūst:elektromotoru MinnKota Endura34 

� Dalībnieks, kas izcīnijis trešo vietu, iegūst: ehaloti HUMMINBIRD 170x 

PIRANHA 

 

 

 

 

 

Sacensību direktors______________________________Gints Zeiļa 

 

 

 

Saudzēsim dabu ! Ne Asakas ! 

  

 

 


