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Mērsraga 2012.gada kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā.

Nolikums
1. Sacensību mērķis:
Zemledus makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2012. gada Mērsraga novada un apkārtējo novadu labāko sportistu noteikšana
zemledus makšķerēšanā.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 18. februārī Pļavu ezerā. Sacensību sākums 8:30.
Pulcēšanās un reģistrēšanās pie Pļavu ezera stāvlaukuma 8:00.
Kausa organizators – Mērsraga novada dome
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs.
Tiesneši:
Oskars Apsītis
Viktors Sibiļevs
Viktors Birznieks

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās sportisti no Mērsraga novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots.
Dalības maksa 5Ls no dalībnieka.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas
ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Sacensības notiks divās kārtās.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) – 2,5 stundas. Drošības
apsvēruma dēļ, sākuma laiku vai vietu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas
notiek, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta.
Par drošību uz ledus atbildīgi paši sacensību dalībnieki.
Dalībnieka rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā,
netiek vērtēts.
5. Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju vērtējumā kļūst dalībnieks, kurš abās kārtās kopā ieguvis mazāko
punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks,
kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars.
6. Apbalvošana.
Dalībnieks, kurš izcīnījis pirmo vietu sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvots ar
čempiona kausu, čempiona medaļu, diplomu un balvu, 2. un 3. vietas ieguvēji - ar
attiecīgām medaļām, diplomiem un balvām.
Lielākās zivs ieguvējs tiks apbalvots ar kausu, diplomu un balvu.
Ja sacensībās piedalīsies sievietes, kā parasti, šampanietis un saldumi no
organizatoriem.
PIEZĪME.
Dalībnieki par savu drošību uz ledus pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā tiek iekļauta balvu, kausu un medaļu iegāde, kā arī tiks nodrošināts
pusdienu galds ar karsti ceptām desiņām, zivs uzkodām un siltinošiem dzērieniem
visiem dalībniekiem.
Kā jau ierasts ,neizpaliks spainīši ar sālītām ķilaviņām 
Kontakta tālruņi.
Oskars Apsītis-29373190
Ivars Indruškevičs-26455993
Viktors Sibiļevs-26598156

