
Saulkrastu novada spiningošanas sacensības no laivām 

 

NOLIKUMS 

 

 

1. Sacensību mērķis  

1.1. Noteikt labāko un veiksmīgāko plēsīgo zivju makšķernieku ar spiningošanas 

metodi, kā arī popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.  

 

2. Sacensību rīkotājs  

2.1. Saulkrastu Sporta Centrs, atbildīgā persona A. Vītols  +371 20099990  

 

3. Vieta un laiks 

3.1. Sacensības notiks 14. jūlijā Lādes ezerā, Ezera iela 12, Lādezers, Limbažu pag., 

Limbažu nov., Latvija  

3.2. Reģistrēšanās no plkst. 4:00. Starts plkst. 5:00. Finišs plkst. 12:00. 

3.3. Ņemot vērā laika apstākļus, sacensību datums var tikt mainīts!  

 

4. Sacensību dalībnieki  

4.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 1 laivu ekipāža ar 1 vai 2 

dalībniekiem. Ekipāžu skaits nav ierobežots. Dalībniekam, kas ir jaunāks par 16 

gadiem, obligāti jābūt laivā kopā ar pieaugušo!  

 

5. Dalības maksa 

5.1. Dalības maksa ir noteikta 10.00 eiro no ekipāžas. Laivu nomas cena un licences 

apmaksa noskaidrojama pa tālruni +371 26541667 (Jānis).  

Dalības maksa tiek novirzīta sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam.  

 

 

6. Sacensību noteikumi 

6.1. Sacensības dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi “Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (MK noteikumiem Nr. 800 no 

22.12.2015.) un licencētās makšķerēšanas noteikumi Lādes ezerā. 



6.2. Sacensību laikā drīkst izmantot tikai makšķerēšanu ar spiningu. Katrs dalībnieks 

drīkst izmantot divus makšķerēšanas rīkus.  

6.3. Sacensību dalībnieku laivas viena no otras nedrīkst atrasties tuvāk par 30 m. 

Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensību vietu tikai ar tiesneša atļauju. 

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts ņemt no kāda vai dot citam dalībniekam zivis.  

6.4. Iepriekš piesakoties, sacensību organizators var nodrošināt dalībniekam laivu 

(laivu skaits ierobežots.) Dalībnieki drīkst ierasties ar savām laivām un iekšdedzes 

motoriem, par to papildus samaksa netiek piemērota. 

6.5. Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta 

vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis pēc makšķerēšanas 

noteikumiem tiek diskvalificēta. Sacensībās tiks vērtēti noķertie zandarti, līdakas un 

asari, sākot ar 15 cm.  

6.6. Sacensību dienas beigās noķerto lomu dalībnieki nodod tiesnesim uz svēršanu.  

6.7. Dalībnieki, kuri nereģistrē iegūto lomu, tiek diskvalificēti. Nelabvēlīgu laika 

apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma vai beigu laiks.  

6.8. Makšķerēšanas sacensību ilgums – 7 stundas (tīrais sacensību laiks.)  

6.9. Tiks apbalvoti pirmo trīs un pēdējās vietas ieguvēji (jābūt vismaz vienai ieskaites 

zivij). Iespējamas arī papildus balvas dažādās nominācijās. 

6.10. Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūst ekipāža, kuras lomā ir mazākais zivju 

skaits. Ja arī šis rādītājs sakrīt, tad tiek svērta smagākā zivs. 

6.11. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild paši.  

 

 

 

Tiesnesis: Andris Vītols +371 20099990 

Laivu rezervēšana: Jānis Martinsons +371 26541667 


