APSTIPRINU:
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja p.i.
________________________ Z. Praņevska
2022.gada 12. maijs
Līvānu novada atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā ( tautas klasē)
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķi
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Līvānu
novadā.
1.2. Noteikt 2022.gada labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus individuālajā
vērtējumā.
2. Vadība, vieta un laiks
2.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”.
2.2. Sacensības notiks Līvānos, Daugavpils ielas galā, Daugavas upē, 11. jūnijā plkst.
5.30
2.3. Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 5.30 līdz plkst. 5.50,
sacensību sākums plkst. 6.00.
2.4. Makšķerēšanas laiks – četras stundas.
2.5. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Kundziņš
3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās piedalās jebkurš pludiņmakšķerēšanas interesents. Sacensībās
dalībnieku skaits netiek ierobežots.
3.2. Sacensību dalībniekiem jābūt derīgai makšķernieka kartei.
3.3. Par drošību pie un uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko
parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.
4. Sacensību noteikumi
4.1. Sacensības notiks, makšķerējot no krasta sektoros.
4.2. Sacensību ilgums – 4 stundas.
4.3. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu pludiņmakšķeri, kas ir aprīkota ar
vienu āķi. Sacensību laikā zivis drīkst iebarot.
4.4. Sacensību beigās makšķernieki zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
4.5. Dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu.
4.6. Sacensības notiek saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpnēs, kā arī
ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
5. Uzvarētāju noteikšana
5.1. Par uzvarētāju kļūst sportists, kuram ir lielāks noķerto zivju svars.
6. Uzvarētāju apbalvošana
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.
7. Kontakttālruņi
Andris Kundziņš 26584713
8. Speciālie noteikumi
8.1. Piesakoties sacensībām dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un tā
atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
8.2. Pieteikums ir dalībnieka apliecinājums, ka neiebilst savu personu datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
Nolikumu sagatavoja:
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls”
vadītāja vietniece M. Vilcāne __________________________

