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1. Sacensību mērķis un uzdevumi 

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu zemledus makšķerēšanu kā veselīgu, aktīvu un pieejamu 

sporta veidu. Noteikt labākos makšķerniekus šajā sporta veidā gan Preiļu novadā, gan pārējo startējošo 

dalībnieku vidū. 
 

2. Sacensību vieta un laiks 

Sacensības notiks 2022. gada 5.martā uz viena no Preiļu novada Aglonas pašvaldības teritorijā 

esošajiem ezeriem, kurš tiks noteikts pēc ledus kvalitātes uz to brīdi un laika apstākļiem. 

Dalībnieku pulcēšanās pie Aglonas sporta halles 5. martā līdz plkst. 8.00. 

Sacensību sākums plkst. 8.30. Tās notiks vienā kartā un kuru ilgums 4. stundas.  

 
 

3. Sacensību organizators 

Čempionātu organizē Preiļu novada BJSS (bērnu un jauniešu sporta skola) sadarbībā ar Aglonas 

pašvaldību. Sacensību galvenais tiesnesis pieaugušo sporta organizators Andris Kurmis (T.29910288).  

 
 

4. Sacensību dalībnieki   

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuriem ir derīga  makšķernieku karte 2022 gadam (kuriem tā ir vajadzīga), 

kā arī kuri ir pieteikušies līdz noteiktajam laikam, tas ir līdz 5. marta plkst. 8.00, vai iepriekš pa tālruni 

29910288 (Andris) vai e-pastā andris.kurmis2@inbox.lv. Dāmas un kungi startē atsevišķās grupās. 

Dalībnieki līdz 16. gadu vecumam  startē arī  atsevišķā grupā.  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos. Par šo visu sacensību dalībnieki parakstās speciāli sagatavotajā šīm sacensībām 

protokolā. 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi 

sacensību vajadzībām. 

   
 

5. Dalībnieku inventārs un noteikumi 

Sacensības notiek ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpnēs.  

Sacensību dalībnieki izmanto vienlaicīgi vienu makšķeri, kas aprīkota ar mormišku. Dzīvās zivtiņas kā 

ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas un zandarti makšķernieku lomos netiek ieskaitīti. Katram dalībniekam 

jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Noķertās zivis uz 

sniega novietot aizliegts. Zivis nodot citai personai aizliegts. Katram makšķerniekam jābūt līdzi diviem 

karodziņiem- viens tiek novietots pie ālinģa, kurā makšķerē, ar otru aizņem rezerves ālinģi. Dalībnieki 

nedrīkst atrasties tuvāk par 5m no citu dalībnieku aizņemtā ālinģa ar karodziņu. 

 
 

6.  Uzvarētāju noteikšana 

Par godalgoto vietu ieguvējiem gan starp sievietēm gan starp vīriešiem kļūst dalībnieks ar lielāko kopējo 

zivju svaru. Vienāda svara gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kura lomā ir zivs ar lielāku svaru. 

Tiks noteikts arī lielākās zivs īpašnieks katrā grupā. 

 
 

7. Apbalvošana 

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar Preiļu novada dāvātajiem kausiem un medaļām. Tiks 

apbavoti arī  lielākās un mazākās zivs īpašnieki, Kā arī būs speciālas balvas no sacensību atbalstītājiem. 

Noslēgumā būs arī karsta maltīte. 

 

 

mailto:andris.kurmis2@inbox.lv


8. Speciālie noteikumi 

 

Sacensības notiks ZAĻAJĀ REŽĪMĀ, kā arī ievērojot visus uz to brīdi Latvijā ieviestos drošības 

pasākumus, kas ir saistīti ar Covid-19. Visiem dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. 

Neievērojot šos noteikumus, dalībnieks netiek pielaists pie dalības sacensībās. 

 

9. UZMANĪBU 

 

Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensības var tikt parceltas vai vispār var nenotikt. 

Sekot informācijai Preiļu mājas lapā, portāla maksķerniekiem Copes lietas vai zvanot personīgi 

sacensību galvenajam tiesnesim pa tālr. 29910288 (Andris) 

 

NE ASAKAS! 

 
 

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības 

noteikumu ievērošanu. 
 


