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NOLIKUMS

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēlēm
zemledus makšķerēšanā
1. Mērķis
un uzdevumi
Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska
rakstura vaļasprieku.
Attīstīt Pierīgas makšķernieku savstarpējos kontaktus.
Veicināt zemledus makšķernieku meistarību.
Noskaidrot Pierīgas novadu spēcīgākās zemledus makšķernieku
komandas.
Sacensības ir iekļautas Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēļu
kopvērtējumā.
2. Vieta un laiks. Sacensības notiks Plaužu ezerā – Ķeipenes pagasts, Ogres novads
2014.gada 23.februārī.
Sacensību norises laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Pulcēšanās un reģistrācija ezera tālākajā galā (braucot no
Ķeipenes Ērgļu virzienā) no plkst. 9.20 līdz 9.50.
Instruktāža un sacensību atklāšana plkst. 9.50
3. Vadība.

Sacensības organizē un vada Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde sadarbībā ar Krimuldas novada sporta darba vadītājiem.
Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Upītis (tel. 28763844)

4. Dalībnieki.

Dalībnieku vecums - 1998.gadā dzimuši un vecāki.
Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji (deklarētā

dzīves-

vieta),kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu)
No katra novada drīkst pieteikt vienu komandu.
Komandā 4 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma.

5.Pieteikšanās.

Iepriekšējā pieteikšanās (komandu) līdz piektdienai, 21.februārim –
Jānim Upītim (tel. 28763844). Pieteikumi ar norādītu dalībnieka
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu jāiesniedz galvenajam tiesnesim
sacensību dienā līdz plkst. 9.50. Pieteikumu apstiprina novada
domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai izpilddirektors.
Dalībniekiem jābūt līdzi derīgai makšķerēšanas kartei un
personu apliecinošam dokumentam.

6.Sacensību

*Sacensības notiek sektoros. Katrs komandas dalībnieks makšķerē

norise un
vērtēšana.

atsevišķā sektorā. Sektori tiek izlozēti. Drīkst makšķerēt tikai izlozētajā sektorā, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem
makšķerniekiem.
*Katram dalībniekam ir tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus var
individuāli aprīkot (ieteicami 2 karodziņi ar novada simboliku un
tml.).
*Sacensību dalībniekiem atļauts makšķerēt ar vienu makšķeri,
kura aprīkota ar vienu āķi (vormiška).
*Komandu uzvarētāju nosaka saskaitot sektoros iegūtās vietas.
*Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu izcīna
komanda, kuras noķerto zivju kopsvars ir lielāks.
*Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošību
makšķerēšanas laikā.
*Atrasties uz ledus alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē
vai lietot tās uz ledus kategoriski aizliegts.

7.Apbalvošana

1.- 3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem,
komandu dalībniekus – ar medaļām.

Kontakttelefons:

Jānis Upītis (tel. 28763844)

Carnikavas, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Garkalnes, Siguldas novadu komandas ir
tiesīgas piedalīties sacensībās, iepriekš to saskaņojot ar Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldi un apmaksājot dalības naudu saskaņā ar minētās iestādes
izsniegto rēķinu. Dalības maksas katram sporta veidam atsevišķi noteiktas un
apstiprinātas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes
sēdē 2013.gada 14.decembrī.

