LATGALES 2021. GADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS SPININGOŠANĀ
NOLIKUMS
1. Sacensības tiek organizētas ar mērķi:
Popularizēt makšķerēšanu kā aizraujošu, aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, vaļasprieku,
atpūtu un sportu, noteikt labākos sportistus, nodrošināt pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem.
2. Organizators:
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, Reģ. Nr. 40008023571, atbildīgais par disciplīnu
Kristaps Kotāns kristaps.kotans@inbox.lv Preiļu novada Bērnu un Jauniešu sporta skola, Reģ. Nr.
40900025552, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301, pārstāvis: Žanna Kufina; 29919366
•
Galvenais tiesnesis atbildīgais par sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību
par higiēnas, ugunsdrošības, drošības noteikumu ievērošanu Elgasts Dimants; 26619939.
•
Tiesnese atbildīgā par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu medicīniskās
palīdzības pieejamību Žanna Kufina; 29919366.
3.Dalībniekiem jāievēro:
•
Latgales 2021.gada atklātā čempionāta spiningošana noteikumi, LMSF ētikas kodekss;
•
LMSF sacensību drošības protokolu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sporta pasākumu laikā.
•
MK noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un
Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā;
•
MK noteikumi Nr. 92 “Par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” un citi LR likumi
un normatīvie akti, kuri ir spēkā sacensību norises vietā un laikā.
4. Norises datums un vieta.
Sacensības notiek 2021.gada 28.-29. augustā, Rušonas ezerā
Reģistrācijas, Starta / Finiša vieta: Rušonas ezers bāze “Silmalas”
5. Dienas kārtība:
28.augustā reģistrācija: no 11.00 līdz 12.30. Starts no13.00 līdz 19.00; protokola iesniegšana līdz
19:30, starprezultāti 20:30
29.augustā reģistrācija no 5:00 līdz 6:30. 7.00 līdz 13.00. protokola iesniegšana līdz 13:30
starprezultāti aptuveni 14:30, protesti līdz 14:45, apbalvošana 14:50.
6.Pieteikšanās
Var pieteikties makšķernieki no Latgales novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: zannaku@inbox.lv, Žannai Kufinai. Pieteikšanās līdz 26.augustam.
Dalības maksas iemaksa 28.augustā no reģistrācijas uzsākšanas.
7.Dalības maksa
Dalības maksa EUR 30 (trīsdesmit euro, 00 centi) par 1 (vienu) dalībnieku.
Dalības maksā nav ietverta licences maksa, licences var iegādāties www.epakalpojumi.lv un
manacope.lv Ekipāžu un komandu skaits ir neierobežots. Dalības maksā tiks izlietota ēdināšanai,
apbalvošanai un organizatoriskiem izdevumiem.
8. Sacensību dalībnieku reģistrācija
Laivu ekipāža sastāv no 2 diviem dalībniekiem
Komandas sastāv no 2 laivu ekipāžām (4 dalībnieki)
Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus. Lomos tiek
ieskaitītas līdakas, zandarti un asari. Asariem noteiktais minimālais izmērs -21 cm.
Ekipāžas un komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas.
Papildus informācija www.preili.lv un ieteikumus sūtīt Žannai Kufinai .uz e-pastu:
zannaku@inbox.lv
Piezīme: Ir iespēja pārnakšņot viesu mājā Silmalas tel. 27640775-Jānis

