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Makšķerēšanas sacensības
“SACOPE SALACĀ”
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķi
1.1.Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu atpūtas veidu.
1.2.Noteikt labākās ģimeņu komandas šajā sporta veidā.
1.3.Noteikt labākos sporta makšķerniekus.
1.4.Dažādot un bagātināt Mazsalacas pilsētas svētku programmu.
2. Sacensību vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek: 2019.gada 21.jūlijā Salacas upē Skaņākalna apkārtnē – sacensību
starts no Skaņākalna stāvlaukuma
2.2 Sacensību ilgums: 3 stundas, no plkst. 7.30 līdz plkst. 10.30. Makšķerēšanas ilgums var
tikt saīsināts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ un/vai sacensību dalībniekiem vienojoties
pirms sacensību uzsākšanas.
2.3. Dalībnieku pulcēšanās: 21.jūlijā līdz plkst.7.00 Mazsalacā, Rūjienas ielā 1 – pie
Mazsalacas novada Kultūras centra ēkas.
2.4. Dalībnieku nokļūšana sacensību vietā: 21.jūlijā plkst. 7.00 ar autobusu no pulcēšanās
vietas vai arī dalībnieki sacensību starta vietā (Skaņākalna stāvlaukumā) ierodas
patstāvīgi.
2.5. Dalībnieku atgriešanās: 21.jūlijā līdz plkst. 13.00 ar autobusu pulcēšanās vietā,
Mazsalacā, Rūjienas ielā 1 un/vai patstāvīgi.
3. Sacensību organizators
Mazsalacas novada Kultūras centrs, kontaktpersona Guntars Bērziņš (tel. 26513847)
4. Dalības maksa
Sacensības ir bez dalības maksas.
5. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās: Mazsalacas novada iedzīvotāji un Mazsalacas pilsētas svētku viesi:
5.1. Individuāli (Sporta klase) – bez vecuma ierobežojuma.
5.2. Komandā (Tautas klase) 2 – 4 dalībnieki, no kuriem:
o Vismaz viens, bet ne vairāk kā divi pieaugušie (vismaz 18 g.v.);
o Vismaz viens bērns vecumā līdz 12 g. ieskaitot.
5.3. Dalībnieku treneri, padomdevēji un līdzjutēji.
Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās: līdz 20. jūlija plkst. 12:00
Pieteikties var elektroniski, aizpildot veidlapu >> ŠEIT << vai klātienē Mazsalacas novada
Tūrisma informācijas centrā, Rūjienas ielā 1, vai telefoniski 28374774 TIC darba laikā.
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6. Sacensību noteikumi
6.1.Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumiem.
6.2.Sacensības tiek organizētas 2 klasēs:
o Sporta klasē, kurā dalībnieki sacenšas individuāli
o Tautas klasē, kurā sacenšas ģimeņu komandas
6.1. SPORTA klase (individuāli)
● Atkarībā no iepriekš pieteikušos dalībnieku skaita un sastāva tiek izveidoti 1 – 3 sacensību
sektori:
o jauniešiem līdz 14 gadiem (iekaitot);
o vīriešiem no 15 gadiem;
o sievietēm.
● Atsevišķi tiek vērtēti dalībnieku rezultāti katrā sektorā.
● Dalībnieki sacenšas individuāli noteikta garuma zonās, ievērojot pludiņmakšķerēšanas
sacensību starptautiskos noteikumus.
● Katra dalībnieka zonas garums 10 ± 2 m.
● Katra dalībnieka zonu nosaka izlozējot.
● Pēc izvietošanās savās zonās dalībniekiem pēc vienošanās var tikt piešķirts laiks zonas
iekārtošanai, iebarojamās ēsmas, makšķerēšanas piederumu sagatavošanai un straumes
ātruma un ūdens dziļuma noteikšanai.
● Zivju sākotnējā iebarošana tiek uzsākta 5 minūtes pirms sacensību starta pēc tiesnešu
komandas. Iebarojamo ēsmu drīkst iemest tikai savas zonas robežās.
● Sacensību uzsākšana notiek tikai pēc tiesnešu komandas vai signāla.
● Dalībnieka līdzpaņemto un zonā izvietoto makšķerēšanas rīku skaits, kā arī makšķerēšanas
un iebarošanas ēsmas daudzums nav ierobežots.
● Sacensībās vienlaicīgi atļauts aktīvi izmantot tikai vienu pludiņmakšķeri, kuru makšķerējot
jātur rokās, un nav atļauts to novietot tikai uz zemes vai tikai uz jebkāda cita atbalsta.
● Drīkst izmantot tikai organiskas izcelsmes makšķerēšanas ēsmu. Dzīvās zivtiņas un upes
nēģu kāpurus (ņurņikus) par ēsmu izmantot nedrīkst.
● Makšķeri drīkst iemest tikai savā zonā un makšķerēšanas laikā tās pludiņš nedrīkst izpeldēt
ārpus zonas, izņemot gadījumu, ja jānokausē pieķērusies lielāka zivs.
● Savu zonu dalībnieks drīkst atstāt un tajā atgriezties tikai ar tiesneša atļauju vai arī, beidzot
sacensības, lomu uzrādot tiesnesim.
● Sacensību laikā dalībniekam nav atļauts ieiet un/vai uzturēties cita dalībnieka zonā, kā arī ar
savu uzvedību jebkādi traucēt sacensību norisi.
● Sacensības beidzas ar tiesneša signālu, pēc kura makšķeres vairs nedrīkst atrasties ūdenī,
izņemot gadījumu, ja vēl jānokausē pirms beigu signāla pieķērusies zivs.
● Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par tīrību un kārtību savā zonā.
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● Sacensību laikā dalībnieka sektorā tuvāk par 5 m no ūdenslīnijas drīkst atrasties treneris, ja
tāds ir un sektora tiesnesis, kuri drīkst palīdzēt risināt radušās tehniska rakstura problēmas ar
makšķerēšanas inventāru un sniegt padomus.
6.2. TAUTAS klase (ģimeņu komandām)
● Komandu var veidot 2 – 4 dalībnieki
● Komandā noteikti piedalās:
o vismaz viens, bet ne vairāk kā divi pieaugušie (vismaz 18 g.v.);
o vismaz viens bērns vecumā līdz 12 g. ieskaitot.
● Pēc tiesnešu signāla komandas patstāvīgi kopā dodas izvēlēties un aizņem sacensību sektoru
norādītajā upes posmā.
● Komandas dalībnieki drīkst izvēlēties sektorus ne tuvāk par 30 m no SPORTA klases
sektoru ārējās robežas un 15 m no citas komandas zonas.
● Komandas sektors nedrīkst būt sadalīts vairākās savstarpēji nesaistītās daļās.
● Komandai sava sektora galapunktus ieteicams iezīmēt ar krastā iespraustām zaru meijām.
● Cita komanda aizņemt aizzīmētu sektoru vai tā daļu ir tiesīga tikai tad, ja tajā vairs neatrodas
kādas citas komandas dalībnieki.
● Komanda ir tiesīga mainīt sektoru sacensību gaitā, atbrīvojot iepriekš aizņemto no inventāra
un galapunktu aizzīmēm.
● Pārvietojoties sacensību laikā, komandas dalībnieki un līdzjutēji nedrīkst šķērsot citu
komandu sektorus tuvāk par 5 m no ūdenslīnijas, apejot nolikto inventāru, vai arī kā citādi
traucēt makšķerēšanas procesu.
● Katrs komandas dalībnieks vienlaicīgi drīkst izmantot jebkurus makšķerēšanas rīkus, kuri
atļauti LR Makšķerēšanas noteikumos.
● Lietošanai sagatavotu makšķeru skaits komandas aizņemtajā sektorā var būt neierobežots.
● Katrs komandas dalībnieks sacensībās vienlaicīgi drīkst izmantot LR Makšķerēšanas
noteikumos atļauto makšķerēšanas rīku skaitu.
● Makšķerēt drīkst tikai un vienīgi komandas dalībnieki.
● Izmantojamo makšķeru kāti var tikt ievietoti jebkāda veida turētājā vai uz atbalsta.
● Sacensību dalībnieki, beidzoties sacensībām, ar lomu ierodas sacensību starta vietā ne vēlāk
par noteikto beigu laiku.
● Atstājot sektoru, sacensību dalībnieki parūpējas par makšķerēšanas vietas sakārtošanu.
7. Sacensību līdzjutēji, dalībnieku treneri un padomdevēji.
7.1. Drīkst uzturēties ne tuvāk par 5 m no ūdenslīnijas.
7.2. Jebkādā veidā nedrīkst iejaukties makšķerēšanas procesā, kā arī jebkādi traucēt citiem
dalībniekiem un uzturēties to sektoros.
7.3. Drīkst palīdzēt savas komandas dalībniekiem pārnest makšķerēšanas inventāru,
komandai dodoties uz izraudzīto sektoru vai mainot to.
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7.4. Drīkst palīdzēt komandai labot inventāru, atrodoties noteiktajā attālumā (>5 m) no
ūdenslīnijas.
7.5. Nedrīkst uzlikt ēsmu uz āķa vai noņemt zivi no tā – to veic tikai un vienīgi komandas
dalībnieki.
8. Uzvarētāju noteikšana
8.1.Par uzvarētāju kļūst katra sektora dalībnieks / komanda ar lielāko noķerto zivju
kopsvaru.
8.2. Vienāda kopsvara gadījumā (svēršanas precizitāte ± 5 g) par uzvarētāju kļūst katra
sektora dalībnieks / komanda ar lielāku noķerto zivju skaitu.
8.3. Ja arī noķerto zivju skaits ir vienāds, par uzvarētāju kļūs sektora dalībnieks / komanda,
kuras lomā ir smagākā zivs.
8.4. Individuālo sacensību dalībniekam / komandai, kura nav noķērusi nevienu zivi, vietu
nepiešķir.
9. Apbalvošana
9.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sektorā tiek apbalvoti ar diplomiem un organizatoru
piemiņas balvām.
9.2. Sacensību dalībnieki var tikt apbalvoti ar pārsteiguma balvām atsevišķās nominācijās.
10. Piezīmes
10.1. Sacensību dalībnieki, atrodoties pie ūdens, tikai paši ir atbildīgi par risku un drošības
noteikumu ievērošanu.
10.2. Ja kādam no dalībniekiem nepieciešama neatliekama mediķu palīdzība, zvanīt
sacensību medmāsai tlf. xxxxxxx. Atrodoties ārpus uztveršanas zonas medmāsu var
informēt, ierodoties sacensību starta vietā.
10.3. Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti
Mazsalacas novada pašvaldības publicitātei.

