Zemledus makšķerēšanas sacensības
„ Valda loms 2022”
Nolikums
1. Sacensību mērķis.
1.1. Popularizēt zemledus makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
1.2. Noteikt rezultatīvākos zemledus makšķerniekus.
2. Vieta un laiks.
2.1. 2022.gada 19.februāris, Valda ezers, Ērģemes pagasts.
2.2. Makšķerēšanas ilgums ir 4 (četras) stundas.
2.3. Pulcēšanās, reģistrācija un sacensību laukumu izloze no 9:00 - 9:30
Sacensību atklāšana – 9:30
Starts – 10:00
Finišs – 14:00
Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju apbalvošana – 14:00 – 14:30
N.B. Ņemot vērā ledus un laikapstākļu situāciju, sacensību laiks var tikt mainīts.
Sekojiet informācijai portālā valka.lv.
3. Vadība
3.1. Sacensības organizē Valkas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90009114839,
3.2. Galvenais tiesnesis
marcis.krams@gmail.com.
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3. Sacensību dalībnieki.
3.1. Jebkurš zemledus makšķerēšanas entuziasts, individuāli.
3.2. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai
makšķerēšanas kartei.
4. Sacensību noteikumi.
4.1. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā
citā traukā.
4.2.Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 20 m
viens no otra.
4.3. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar 2 rīkiem (vienu makšķerīti un vienu
ūdu ar karodziņu, vai 2 makšķerītēm)
4.4. Sacensību beigās (līdz 14:00) sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā
plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

4.5.Katrs dalībnieks pats sevi nodrošina ar makšķerēšanai nepieciešamo inventāru
un ēsmu.
4.6. Aizliegts ņemt līdzi dzīvās zivtiņas. Ja plānots izmantot ūdu, dzīvā zivtiņa
jānoķer uz vietas sacensību laikā.
4.7.Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR
ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus
un normas.
4.8. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un
drošības noteikumu ievērošanu!
4.9.Makšķernieks dodas uz savu, pirms tam izlozēto makšķerēšanas vietu, TIKAI
tad, kad tiesnesis devis Starta signālu!
4.10. Makšķerniekam personīgi jāierodas pie galvenā tiesneša līdz 14:00 un jānodod
svēršanai un/ vai mērīšanai savas izmakšķerētās zivis, pēc 14:00 loms vairs netiek
pieņemts vērtēšanai!
5. Uzvarētāju noteikšana.
5.1. Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš ieguvis lielāko visa
loma kopsvaru. Lomu kopsavarā netiek ieskaitītas līdakas. Līdakas arī tiek vērtētas
kategorijā “Lielākais loms”.
5.2. Vienādu kopsvaru gadījumā, augstāku vietu iegūst sportists, kuram pēc svara
lielākā noķertā zivs.
6. Uzvarētāju apbalvošana.
6.1. Labāko 3 rezultātu uzrādītājus apbalvo ar attiecīgām medaļām.
6.2. Apbalvots tiks arī „Lielākās zivs” izvilcējs.
7. COVID-19 drošības noteikumi
7.1 Sacensības notiek “zaļajā” režīmā (var piedalīties tikai personas ar
sadarbībspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).
7.2. Pasākuma dalībniekiem jāievēro visi spēkā esošie likumi un noteikumi, kas
izdoti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
7.3. Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām,
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.
7.4. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2 metru distance.
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