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Saukas Dabas Parka Biedrības
Makšķerēšanas festivāla
„Rudens cope Saukā”
NOLIKUMS

Pasākuma mērķis:
Popularizēt makšķerēšanas sportu,kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Viesītes novadā;
Noteikt labākos makšķernieku 2016. gadā.

Pasākuma rīkotāji un tiesneši:
Festivālu organizē „Saukas dabas parka biedrība”.
Festivāla tiesneši: galvenais tiesnesis Zane Lāce

Pasākuma vieta un laiks:
Saukas ezers, Saukas pagasts, Viesītes novads
Festivāla dalībnieku reģistrācija sākas 8. oktobrī no pulkstens 6.00 līdz 7.00. Saukas pagasta
lauku mājā „Bincāni”.
Spiningošana notiks 8. oktobrī no 7.00 līdz 14.00.

Pasākuma dalībnieki:
Spiningošanas festivālā drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt derīgām makšķerēšanas
kartēm (izņemot bērnus līdz 16 gadiem, invalīdus un pensionārus vecākus par 65 gadiem).
Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā (vienā laivā ar vecākiem).
Sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieki netiek dalīti vecuma grupās.

Finansiālie nosacījumi:
Dalības maksa noteikta EUR 10.00 no dalībnieka kam nav Saukas ezera makšķerēšanas
licences un EUR 6.00 no dalībnieka kam ir Saukas ezera makšķerēšanas licence. Katrs
dalībnieks, kurš vēlas piedalīties sacensībās piesakās līdz 2016.gada 7. oktobrim zvanot uz
tālruni 28346853, vai e-pastā saukasdabasparks@inbox.lv

Festivāla noteikumi:
Festivāls notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Katram
sacensību dalībniekam atļauts zvejot ar spiningu ar mākslīgo ēsmu. Spiningošanas beigās
sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim svēršanai. Visām zivīm uz
svēršanu jābūt nogalinātām, svaigām un nesakropļotām. Pēc svēršanas zivis paliek pie
tiesneša līdz laikam, kad visu dalībnieku lomi ir nosvērti un piereģistrēti. Spiningošana notiek
Saukas ezerā brīvi izvēlētā makšķerēšanas vietā.
Par noteikumu neievērošanu, rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību
dalībnieks var tikt diskvalificēts. Pasākuma dalībnieks atrodoties uz ūdens, pats ir atbildīgs
par risku un drošību uz ūdens. Pasākuma dalībnieki drīkst izmantot savas laivas.

Uzvarētāju noteikšana:
Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūs dalībnieks, kuram ir vieslielākais noķerto zivju
(asaris, līdaka, zandarts) svars. Otro vietu iegūs dalībnieks ar otro lielāko noķerto zivju
(asaris, līdaka, zandarts) svaru un trešā vieta ar trešo lielāko noķerto zivju (asaris, līdaka,
zandarts) svaru. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kam vislielākā noķertā zivs.

