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Kolkas makšķernieku kluba kausa 2012
izcīņa

jūras makšķerēšanā no krasta
NOLIKUMS

1.Mērķis un uzdevums

1.1 popularizēt jūras makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Kolkā.

1.2 noteikt labāko jūras makšķernieku komandu 2012. gada Kolkas makšķernieku kluba kausa
izcīņā.

1.3   veicināt sadarbību ar citiem makšķerniekiem, zvejniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldes 
Kurzemes reģionālo administrāciju.

2.Sacensību rīkotāji un tiesneši

2.1 Sacensības organizē Kolkas makšķernieku kluba biedri, sadarbībā ar Dundagas novada
domi.

3. Sacensību vieta un laiks

3.1 Sacensību norises vieta ir pludmale Kolkā, Baltijas jūras pusē.

3.2 Sacensības notiek 2012.gada 17.novembrī piecas stundas no pulksten 10.00 līdz 15.00

3.3 Sacensību dalībnieku reģistrācija 17.novembrī no pulksten 8.00 līdz pulksten 9.30
stāvlaukumā pie Zvejnieku ceļa (koordinātes Lat 57,7573084; Lon 22,5905290)

3.4 Organizatori lūdz dalībniekus pieteikt savu dalību sacensībām iepriekš pieteikt līdz
15.novembrim pa tālruņiem +371 29323048 vai +371 26120657.

4. Sacensību dalībnieki
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4.1 Sacensības notiek komandu konkurencē, tajās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2
dalībnieki. Dalībnieku skaits ir ierobežots, sacensībās var piedalīties ne vairāk kā 30 komandas.

4.2 Dalībniekiem, atbilstoši MK noteikumu prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei.

4.3 Dalības maksa Ls 15 no komandas jāsamaksā uz vietas sekretariātā, pretī saņemot pusdienu
talonus un sektora numuru.

5.Sacensību noteikumi

5.1 Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem.

5.2 Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras
aprīkotas ar četriem āķiem katra.

5.3 Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta zona 40 metru garumā, kura tiek noteikta izlozes
rezultātā.

5.4 Makšķerēšana notiek no krasta bez brišanas ūdenī.

5.5 Katra dalībnieka loms jāglabā atsevišķi, taču vērtēts tiek komandas kopējais svars. 
Dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMIEM. Dalībnieki, 
kuri priekšlaicīgi izpilda MK noteikumu noteikto 5 kg loma normu bušu makšķerēšanā un 
pārtrauc makšķerēt, par katru ieekonomēto stundu, saņem bonusu 0,5 kg apmērā.

5.6 Kategoriski aizliegta jebkāda veida palīdzība no malas.

5.7 Sportisti savstarpēji ievēro godīgas spēles principus.

5.8  Protesti par sacensību rezultātiem kopā ar drošības naudu 15 Ls apmērā par sacensību 
rezultātiem tiek pieņemti 15 min. laikā pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, 
drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

5.9 Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā  nav 
atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas.

6. Sacensību dalībnieku atbildība sacensību teritorijā

6.1 Aizliegts piemēslot pludmali, katra komanda atbild par kārtību savā sektorā.

6.2 Liedagā drīkst atstāt tikai krevešu un zivju atliekas.

6.3 Sacensību dalībnieks atrodoties pie ūdens tikai pats ir atbildīgs par risku novērtēšanu, savu
veselību un drošības noteikumu ievērošanu.



3

7. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu

7.1 Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks ar tiesneša
lēmumu var tikt diskvalificēts.

7.2 Zivis iznest vai ienest sektora  darbības zonā, līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts, izņemot 
gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu. Par šī noteikuma 
neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.

8. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

8.1 Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru.

8.2 Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits.

8.3 Ja zivju skaits vienāds, tad uzvar tā komanda, kurai smagākā zivs.

8.4 Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar
čempiona kausu, medaļām un balvām.

Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem, kā arī
mainīt sacensību nolikumu, ja viņi saskata tādu vajadzību.

Kontakttālruņi:

Oskars Sproģis  +371 29323048

Arnis Samoilovs +371 26120657

NE ASAKAS!
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