APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja p.i.
__________________E. Pastare
2016. gada 26. janvārī
Līvānu novada atklātās tautas sacensības zemledus makšķerēšanā
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Sacensību mērķis
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Līvānu novadā.
1.2. Noteikt 2016. gada labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
Vadība, vieta un laiks
2.1. Sacensības organizē Līvānu novada dome.
2.2. Sacensības notiks 2016. gada 28. februārī Līvānu novada pirmajā Silavu ezerā.
2.3. Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 8:00 līdz plkst. 8:45,
sacensību atklāšana plkst. 9:00. Makšķerēšanas laiks – četras stundas.
2.4. Sacensību galvenais tiesnesis Viktors Piļščikovs.
2.5. Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību laiks var tikt mainīts. Par to ne vēlāk kā
piecu dienu laikā pirms sacensību sākuma organizatori informē sacensību
dalībniekus.
Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās jebkurš zemledus makšķerēšanas interesents. Sacensībās
dalībnieku skaits netiek ierobežots. Atsevišķs vērtējums jauniešiem.
3.2. Dalības maksa 3 EUR, jauniešiem līdz 18 gadiem bez maksas.
Sacensību noteikumi
4.1. Sacensības notiek pēc LMSF zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
4.2. Zivis nedrīkst mest sniegā vai uz ledus; tās jāglabā maisiņā vai kastē.
4.3. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no
otra.
4.4. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas ir aprīkota ar ne vairāk
kā diviem āķiem.
4.5. Sacensībās aizliegts izmantot balansierus un garenvizuļus.
4.6. Sacensību noslēgumā sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
4.7. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku, ko
uzņēmies, un drošības noteikumu ievērošanu!
4.8. Sacensības notiek pilnīgā saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpnēs, kā
arī ievērojot citus attiecīgā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
4.9. Katram dalībniekam jābūt līdzi derīgai makšķerēšanas kartei.
Uzvarētāju noteikšana
5.1. Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram ir lielāks noķerto zivju
svars.
Uzvarētāju apbalvošana
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar Līvānu novada
piemiņas balvām.
Organizatoriskā informācija
7.1. Dalības maksa tiks izmantota balvu iegādei un dalībnieku ēdināšanai ar siltu zivju
zupu.
7.2. Kontakttālruņi: Viktors Piļščikovs – 26386362, Mārīte Vilcāne – 29537229.
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