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PREIĻU NOVADA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA SPININGOŠANĀ
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi.
1.Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
2.Veicināt sadraudzību un pieredzes apmaiņu ar citu novadu spiningotājiem.
3.Noskaidrot labākos sportistus spiningošanā.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2020. gada 3.oktobrī Vārkavas novada Rožkalnu pagastā
Lielajā Kalupes ezerā. Sacensību sākums plkst. 8.00. Pulcēšanās un reģistrēšanās,
braucot pa Vecvārkavas- Kalupes ceļu, 6 km aiz Vecvārkavas, pludmalē pie ezera no
plkst. 7.15 .
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Preiļu novada un citu novadu spiningotāji bez vecuma un
dzimuma ierobežojuma. Dalībniekam līdzi jābūt derīga makšķerēšanas karte.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu
apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi iestādes darba
popularizēšanai, sacensību dalībnieku sasniegumu atspoguļošanai. Sacensību
organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde Preiļu novada BJSS,
reģistrācijas nr. 4271902192, apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām
personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu
apstrādes pārzinis ir Preiļu novada BJSS, kontaktinformācija: Aglonas iela 24, Preiļi,
LV-5301.
Vadība.
Sacensības organizē Preiļu novada BJSS.
Tās vada galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis (29556446 ).
Sacensību noteikumi.
Sacensībās piedalās ekipāža 2 cilvēku sastāvā. Sacensības risinās 5 stundas.
Svēršana plkst. 13:00. Spiningošana notiek no laivas ar jebkuras klases spiningiem.
Dalībnieki, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā. Atļauts lietot
elektromotorus un iekšdedzes motorus ievērojot kuģošanas noteikumus iekšējos
ūdeņos. Aizliegts lietot sistēmas ar dzīvām vai beigtām zivīm, ziemas žibuļus, ziemas
makšķeres. Aizliegts atrasties tuvāk par 50 metriem no otras laivas un spiningot.
Velcēšana aizliegta. Dalībniekiem līdz jābūt drošības vestei vai riņķim vai gaisa
spilvenam. Dalībnieki, kuri rupji pārkāpuši noteikumus tiks diskvalificēti.
Vērtēšana.
Sacensību dalībnieki startē vienā kopējā grupā. Sacensību ekipāžu –
uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus nosaka summējot noķerto zivju svaru. Lomos

drīkst paturēt tikai noteikumos atļautā izmēra līdakas (50 cm), zandartus (45 cm).
Asarim izmēra ierobežojuma nav.
Apbalvošana.
Ekipāžas I–III vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar Preiļu novada kausiem.
Atsevišķi tiks apbalvots arī lielākās zivs īpašnieks.
Dalībnieku pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi pa telefonu vai sacensību dienā līdz plkst. 7.45.
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem un citam atbalsta personālam ir jāievēro
valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “.

