
ĀDAŽU LĪDAKA 2017 

NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu; 
1.2. Pieredzes apmaiņa un labāko spiningotāju noskaidrošana; 
 
2. Sacensību rīkotāji 

Sacensības organizē biedrība ‘’MK Ādaži’’. Sacensību galvenais tiesnesis Artis Brūvers (+371 
28804673), sacensību tiesnesis Alfrēds Liberts (+371 28484495). 

3. Sacensību starts un finišs 
3.1. Sacensību starts 28.10.2017 plkst. 8:00.  
 

3. 2 Sacensību finišs 14:00 

3.3. Dalībniekiem jāierodas sacensību informācijas centrā uz loma mērīšanu un tā reģistrāciju ne vēlāk kā 
plkst. 14:00.  

8.2. Pēc plkst. 14:00 lomi mērīšanai un reģistrēšanai vairs netiks pieņemti. 

4. Laiks un vieta. 

Sacensību dienā dalībniekiem jāierodas uz reģistrāciju un dokumentu pārbaudi Sacensību informācijas 
centrā, viesu nams "Eiropa", Baltezers, Ādažu novads., Rīgas raj. 28.10.2017. no 06:30 – 07:40  

4.1. Dalībnieku dokumentu pārbaudē ir jāuzrāda sekojošie dokumenti: 

a) personu apliecinošs dokuments,  

b) makšķernieka karte (izņemot pensionāra vai skolnieka apliecības īpašniekus).  
 
 
5. Sacensību noteikumi.  
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpnēs.  
5.2. Sacensības notiek laivu ekipāžu konkurencē. 
5.3. Spiningojot katram dalībniekam atļauts pielietot vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgo ēsmu – vizuli, 
vobleri, gumijas zivtiņu vai cita veida mānekli. Sagatavoti drīkst būt vairāki spiningi.  
5.4. Nedrīkst izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas, vai citu dabīgo esmu.  
5.5. Dalībnieka rezultāts spiningošanā netiek vērtēts, ja līdz noteiktajam sacensību finiša laikam, noķertais 
loms nav atnests pie tiesnešiem un nomērīts. 
5.6. Dalībnieki, kuri lomā uzrāda aizliegtas vai zem makšķernieku noteikumos atļautā mēra noķertas zivis, 
tiek diskvalificēti.  
5.7. Spiningošana notiek no laivas.  
5.8. Sacensību laikā dalībnieku laivas nedrīkst atrasties tuvāk par 50m viena no otras. 

5.9. Atļauts izmantot visa veida laivas motorus, kā ari jebkuras elektroniskas palīgierīces.  

6.0. Sacensību dalībniekiem aizliegts nodot savu lomu citiem dalībniekiem. Par noteikumu pārkāpumu 
ekipāža tiek diskvalificēta.  

6.1. Zivis mērīšanai ekipāža nodod kopējā maisiņā. Zivīm jābūt nogalinātām, svaigām un nesakropļotām. 

6.2. Sacensību dalībniekam ir aizliegts sacensību laikā atrasties krastā, ārpus sacensību organizētāja 
norādītās teritorijas pie viesu nama "Eiropa". Par dalībnieka atrašanos krastā ārpus norādītas teritorijas, 
dalībnieka ekipāža tiks diskvalificēta.  

6.3. Sacensību Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību uz ūdens un drošības līdzekļiem laivā. 
Nepilngadīgiem bērniem obligāti jāatrodas vienā laivā ar vecākiem, un vecāki uzņemas atbildību par bērnu 
drošību. 

6.4. Sacensību tiesneši kontrolē sacensību norisi un noteikumu izpildi uz ūdens.  



6.5. Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 10. un 11. panta par 
pasākuma organizētāju tiesībām un pienākumiem, biedrība ‘’MK ĀDAŽI’’ uzņemas par sabiedrisko kārtību 
un drošību un par tehnisko drošību atbildīgās personas pienākumus pasākumā ĀDAŽU LĪDAKA 2017. 
Sacensību galvenajam tiesnesim ir tiesības mainīt noteikumus.  

. 
7. Uzvarētāju noteikšana. 

Par sacensību uzvarētāju kļūst tā ekipāža, kura uzrāda garāko kopējo zivju garumu. Vienāda garuma 
gadījumā uzvar ekipāža, kurai lomā garākā zivs (cm). Vērtētas un reģistrētas tiek tikai tās zivis, kuras atbilst 
Makšķerēšanas noteikumiem. Asarim tiek noteikts minimālais izmērs 20 cm. 

 

9. Apbalvošana. 

Vērtētas tiek garākās zivis: 3 līdakas, 3 zandarti, 3 asaris.  Rīkotāji apbalvo 1-3. vietu ieguvējus komandu 
vērtējumā. Citiem dalībniekiem ir iespēja iegūt pārsteiguma balvas. Ja uz mērīšanu netiek uzrādītas 
minētās zivis, tad balvas tiek izlozētas starp visiem sacensību dalībniekiem.. 

10. Finansiālie nosacījumi. 

Dalības maksa par sacensībām – 10 EUR (desmit eiro) no dalībnieka. Nepilngadīgām personām, 
pensionāriem, 1. un 2.grupas invalīdiem bezmaksas. Dalības maksas nauda ir paredzēta sacensību 
organizatoriskām izmaksām un balvu fondam. Dalības maksu iemaksā organizatoriem skaidrā naudā 
sacensību dienā pirms sacensībām.  

11. Atbalstītāji. 

Sacensības atbalsta Ādažu novada dome, Copes lietas pie Uģa, Satina, CopesLietas.lv u.c. 


