Sacensības makšķerēšanā ar fīderi
Jelgavas makšķerēšanas festivāls 2022. gada 16. aprīlī
Nolikums.
Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizēšana.
Noskaidrot labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Popularizēt veselīgu dzīves veidu un atpūtu pie dabas.
Celt kopējo zināšanu līmeni makšķerēšanas sportā.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2022. gada 16. aprīlī no plkst 7:00 Jelgavas Lielupes Promenādē (labais krasts
starp dzelzceļa tiltu un auto tiltu)
Fīdermakšķerēšanas sacensības.
7:00 – 7:20 reģistrācija sacensībām, sektoru izloze,
7:20 – 7:30 – sacensību atklāšana,
7:30-9:00 pirmais signāls: ieiešana sektoros, sagatavošanās sacensībām,
9:00 – 9:20 dzīvās ēsmas un barības pārbaude,
9:20 – otrais signāls: iebarošanas sākums
9:30 – trešais signāls: makšķerēšanas sākums,
14: 55- ceturtais signāls – 5 minūtes pirms finiša,
15:00 – piektais signāls: finišs, loma svēršana,
16:00 apbalvošana.
Organizātors ‘’Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centrs’’ SIA, atbildīgais Miķelis
Peisnieks ( mob. tālr. 29460886, e-pasts: mikelis.peisnieks@llkc.lv)
Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš cilvēks.
Dalībniekiem līdzi jābūt personu identificējošam dokumentam un makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kartei. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte
nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī
personām ar invaliditāti.
Dalībnieku skaits ir ierobežots, 50 dalībnieki, dalībnieku reģistrācija notiek individuāli
lietotnē Mana Cope vai mājas lapā www.manacope.lv sadaļā ‘’Sacensību Gars’’ un tiek
pārtraukta divas dienas pirms sacensību sākuma datuma.
Reģistrācija notiek divās grupās profeionāļiem un amatieriem izvēloties attiecīgo sadaļu.
Amatieros netiek apstiprināta dalība makšķerniekiem, kas ir piedalījušies Latvijas Čempionāts
fīdermakšķerēšanā, kā arī Amatieru sporta makšķerēšanas līgas fīdermakšķarēšanas pirmajam
desmitniekam 2021. Gadā (https://aliga.lv/).
Rīkotāji patur tiesības pirms sacensību sākuma dalībnieku pārgrupēšanu attiecīgājā grupā.

Dalības maksa katram dalībniekam ir 20 (divdesmit) eiro, dalības apmaksu veic reģistrējoties.
Dalības maksā ietilpst 2 kg iebarojamās zivju barības, 0,5 L dzeramais ūdens un vakariņas.
Sacensību noteikumi.
Fīdermakšķerēšanas sacensībām.
Reģistrējoties sacensībām, sportisti automātiski dod savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī
sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos
un sociālajos tīklos.
Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumu” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā
spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas un 30 minūtes,
sagatavošanās ilgums pirms sacensībām ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa
signāla ir atļauts iebarot.
Sacensības notiek tandēmā ar izlozētu pārinieku.
Sacensību atklāšanā organizators paziņo par tā brīža zivju izmēra un citiem ierobežojumiem.
Svēršanas laikā tiesneši var pārmērīt zivis. Ja sportista lomā tiek konstatēta zemmēra vai lieguma
zivs, tiek fiksēts pārkāpums. Visas zemmēra vai lieguma zivis tiek atlaistas atpakaļ ūdenstilpē.
Zivis tiek liktas uzglabājamajā tīkliņā, rezultāts ir kopējs, noķerot 4 vimbas, katru nākamo
noķerot tiek saukts tiesnesis, lai nosvērtu un atlaistu (ievērojot likumu par paturamo zivju
skaitu).
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.
Lomiem visos sektoros jābūt svērtiem ar vienādiem svariem. Loms tiek ierakstīts gramos.
Gadījumā, ja zivju izmērs ir ļoti mazs un svari nereģistrē svaru, protokolā ieraksta 0 gramus un
zivju skaitu. Ja ir vairāki dalībnieki ar zivīm bez svara, reitingā augstāku vietu ieņem dalībnieks
ar lielāko zivju skaitu.
Kamēr dalībnieki gaida svēršanas procedūru, uzglabājamais tīkliņš ar zivīm jātur ūdenī.
Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu ir atļauts izmantot tikai vienu
makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu
rezerves makškeru un sistēmu.
• Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu. Eholotu izmantošana ir aizliegta.
• Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar
šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.
• Katrs sportists sacensībās drīkst izmantot tikai organizātoru piešķirtās barības. Barībai var
pievienot aromatizatorus, dipi, čipši. Atļauts pievienot zemi. Sacensībās var izmantot jebkāda
veida ēsmas. Dzīvās ēsmas koptilpums nedrīkst pārsniegt vienu litru, motilis ir atļauts 125 ml
āķa tiesai. Tiesnesim ir tiesības pērbērt un pārbaudīt ēsmas savā mērtraukā.

• Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējās sektora
robežas.
• Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu
ierīci aizliegts.
• Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas.
• Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā.
• Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu
sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.
Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, vairāku kātu vienlaicīga
lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un
tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts, par to lemj sacensību
galvenais tiesnesis.
Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.
Sacensību uzvarētāju noteikšana.
Sacensību uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara. Ja diviem makšķernieku pāriem ir
vienāds zivju svars, uzvaru izšķir lielākā zivs garums.
Apbalvošana.


Apbalvotas tiek pirmās trīs vietas.



Pirmās līdz trešās vietas ieguvējus sumina un apbalvo ‘’Latvijas Lauku Konsultāciju un
Izglītības centrs’’ SIA. Atlīdzība par sponsorēšanu ir iespēja izvietot savu logotipu
festivāla publikācijās, kā ari novietot vizuālos informatīvos materiālus sacensību norises
vietā.

Ar savu rīcību dalībnieki apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu
sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

Apstiprināts: 2022. gada 5. aprīlī

