
    Apstiprinu:                                                                  

            E.Vaivods Preiļu novada BJSS direktors.    

 

Preiļu novada svētku- atklāto pludiņmakšķerēšanas sacensību 

„Rīta cope -2022” 

nolikums 

 1.Sacensību mērķis.   

                 1.1 Popularizēt makšķeŗēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.   

                 1.2 Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus individuālajā 

vērtējumā. 

 

 2. Vieta un laiks.        

                 2.1 Sacensības notiks 21.augustā Preiļu parka dīķī. 

                 2.2 Pulcēšanās pilsētas peldvietā.  

                 2.3 Dalībnieku reģistrācija – 6.30 – 6.50.   

                 2.4 Sacensību norises laiks – 7.00 – 11.00. 

                 2.5 Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 11.10 – 11.30. 

                 2.6 Uzvarētāju apbalvošana.  

 

3. Sacensību vadība:  

        3.1. Sacensības organizē un vada Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta 

skola sadarbībā ar Preiļu novada domi. 

        3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Kurmis (andris.kurmis@preili.lv 

mob. 29910288 ).   

 

4.Sacensību dalībnieki.   

         4.1 2007.g.dz un jaunāki, 2006.g.dz un vecāki. 

         4.2 Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads.   

         4.3 Sacensību vietā dalībnieki nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem.  

 

5. Pieteikšanās  

       5.1. Dalībnieki piesakās sacensību galvenajam tiesnesim telefoniski vai e-

pastā līdz 19. augustam. 

 

 6.Sacensību noteikumi.  

        6.1  Sacensības notiks Preiļu parka dīķī starp Daugavpils ielu un gājēju 

celiņu pie zirgu staļļa.  

        6.2 Dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu makšķeri un vienu āķi.  



        6.3 Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis, izņemot 

līdakas vai ziedot dzīvnieku patversmei. 

        6.4. Aizliegts savu lomu nodot citiem sacensību dalībniekiem. 

        6.5. Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdenskrātuves, tikai pats ir 

atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.   

 

7.Uzvarētāju noteikšana.  

         7.1  Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks 

noķerto zivju svars.  

         7.2 Ja ir vienāds svars, tad uzvar dalībnieks ar mazāko zivju skaitu.   

 

8.Uzvarētāju apbalvošana.  

        8.1  I – III vietu ieguvēji ( neatkarīgi no dzimuma ) tiek apbalvoti ar kausiem.  

        8.2 Ar kausu tiek apbalvota arī veiksmīgākā makšķerniece – sieviete.  

         8.3 Jaunieši ( 2007.g.dz. un jaunāki ) I – III vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar 

medaļām. 

        8.4  Preiļu novada domes suvenīri tiks pasniegti pēc tiesnešu ieskatiem.   

  
9. Medicīna  
         9.1. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību sacensību 
laikā atbild katrs attiecīgais dalībnieks.  
          9.2 Par nepilngadīgo veselību atbild vecāki vai to pilnvarotā persona. 
 

10.Nosacījumi.   

         10.1  Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu 

personas datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar 

mērķi iestādes darba popularizēšanai, sacensību dalībnieku sasniegumu 

atspoguļošanai. 

         10.2 Sacensību organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde 

Preiļu novada BJSS, reģistrācijas nr. 4271902192, apliecina, ka personu dati 

netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.  

         10.3 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde, 

reģistrācijas Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.  

         10.4 Sacensību organizatori, dalībnieki un citas personas, kas atrodas sacensību 

norises vietā apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai 
ierobežotu Covid-19 izplatību 

          10.5 Turnīra informācija - aktuālās ziņas, jaunumi, spēļu kalendārs, 

rezultāti, rezultatīvākie spēlētāji, fotogalerijas un cita informācija pieejama 

mājaslapā www.pbjss.edu.lv, kā arī Facebook lapā www.facebook.com/pbjss/ 
           

 
  

 


