Beverīnas novada
Makšķerēšanas sacensības makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri
“RUDENS COPE ABULĀ”
NOLIKUMS
1.Sacensību mērķis
1.1.Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu
sporta veidu un noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas disciplīnā.
2.Sacensību laiks un vieta
2.1.Sacensības notiks Brenguļos, Abula upē, Brenguļu alus sētā notiks reģistrācija, bet
sacensības norisināsies pretējā krastā.
2.2.Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās 2020.gada 10.oktobrī no plkst. 07:00 līdz 07:30,
sacensību sākums plkst. 07:30
2.3.Sacensību ilgums 5 stundas.
3.Sacensību dalībnieki
3.1.Sacensībās piedalās Beverīnas novada iedzīvotāji un viesi. Sacensības notiek individuāli vīriešu, sieviešu un jauniešu grupā (līdz 16 gadu vecumam).
3.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, ko sacensību
organizators izmantos tikai sacensību norises vajadzībām, tajā skaitā, veicot publisku
apbalvošanu, pasākuma atspoguļošanu Beverīnas novada pašvaldības informatīvā izdevumā
“Beverīnas Vēstis”, mājaslapā un sociālajos kontos. Personas dati tiks uzglabāti līdz minēto
mērķu sasniegšanai.
3.3. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums
neietekmē tās datu apstrādes darbības, kuras veiktas līdz atsaukumam.
4.Sacensību vadība
4.1.Sacensības organizē un vada Beverīnas novads.
5.Sacensību sarīkošanas noteikumi
5.1.Sacensības notiek pēc makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar
Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
5.2. Katrs dalībnieks pie reģistrēšanas izlozē divas makšķerēšanas zonu kurā dalībnieks drīkstēs
makšķerēt sacensību laikā. 2,5 stundas vienā un pēc signāla 2,5 h otrā izlozētā zonā.
5.3.Sacensību dalībniekam jāievēro noteiktie atļautie zivju izmēri.
5.4.Zivis jāsaglabā dzīvas sīku acu uzglabājamos tīkliņos vai spaiņos ar ūdeni. Līdz svēršanai
zivju uzglabājamajiem tīkliņiem jāatrodas ūdenī.

5.5.Atļauts piebarot zivis. Barības sastāvdaļām jābūt ar dabisku izcelsmi, netiek atļautas
sintētiskās piedevas. Barības daudzums iekļaujot visus komponentus ne vairāk par trīs
kilogramiem. Bez dzīvās barības komponentiem tārpi, kāpuri utt.
5.6.Dalībnieks drīkst sagatavot jebkuru makšķeru skaitu ,bet sacensībās drīkst makšķerēt
vienlaikus tikai ar vienu makšķeri, kurai ir pludiņš, svariņš un viens vienžubura āķis.
5.7.Atļauts lietot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas, kā arī zivju ikrus.
5.8. Ir aizliegts makšķerēt ar makšķeri, kura ar pludiņu vai bez tā ar smagiem svariņiem ir
nogremdēta uz grunts, ar mormišku, ar vizuli, ar mākslīgajām mušiņām, ar sāniski piesietām
pavadiņām .
5.9.Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mainīties vai palīdzēt ar makšķerēšanas
piederumiem un ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.
5.10.Atļauts makšķerēt no krasta, tikai sacensību rīkotāju norādītajā upes sektorā. Sacensību
dalībnieks atrodoties pie upes, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Sacensību beigās dalībnieki
ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
6. Sacensību uzvarētāju noteikšana
6.1.Uzvarētājus
nosaka
pēc
sacensībās noķerto zivju
kopsvara.
svara gadījumā augstāko vietu iegūst dalībnieks, kuram ir lielākā zivs.

Vienāda

7.Uzvarētāju apbalvošana
7.1.Uzvarētājus 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, diplomiem un piemiņas balvām.

