
Burtnieku ezera 2015. gada pavasara individuālais čempionāts spiningošanā no laivas ,,Burtnieku 
Līdaka” 

 

                                                                NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis.  

Makšķerēšanas sporta popularizācija, pieredzes apmaiņa, 2015. gada labāko, veiksmīgāko pavasara 
sezonas sportistu  noteikšana spiningošanā no laivas Burtniekā. 

2. Laiks un vieta. 
Sacensības notiek 2015. gada 9. maijā Burtnieku ezerā plkst. 7.00. 

Sacensības notiek vienā kārtā 9. maijā no plkst. 7.00-14.00. Kopējais sacensību laiks – līdz 7 
stundām. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi 
laika apstākļi. Pulcēšanās sacensību vietā – Burtnieku novada Vecates laivu bāzē no plkst. 6.00  

Dalības maksa 5 eiro (tiek iemaksāta sacensību dienā, iegādājoties  dalībnieka talonu). sacensību 
taloni tiek  tirgoti līdz  9.00 no rīta, līdz kuram laikam atļauta dalībnieku iebraukšana ezerā). 

Čempionāta organizators – Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola (Inga Mickēviča, Ojārs 
Beķeris). 
Galvenais tiesnesis – Vitālijs Začs. 

3. Sacensību dalībnieki.  

Visi, kuri vēlas piedalīties sacensībās un iegādājušies dalībnieka talonu. Katram sacensību 
dalībniekam jābūt Burtnieka ezera licencei, kuru uzrāda reģistrējoties sacensībām. Visu dalībnieku 
dienas licences pēc sacensībām tiek aizpildītas un nodotas sacensību rīkotājiem. Dalībnieki startē 
savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu var arī iznomāt, zvanot pa tālr. 29456900. 
Dalībniekiem atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem obligāti jābūt 
glābšanas vestei.  
Motoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem Burtnieku ezerā. 
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4.05.2015. pa tālruni: 29456900 vai e-pasta adresi mpojars@inbox.lv  
 
4. Sacensību noteikumi. 

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus 
tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, 
kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavoto rīku skaits nav ierobežots. Velcēšana ir  
atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.  
Vērtētas tiek 1-5 zivis – līdakas (kopskaita kilogramos katram dalībniekam, kā arī loma smagākā 
līdaka atsevišķi). 
Mērītas un reģistrētas tiek tikai tās zivis (līdakas), kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Pēc 
reģistrācijas  zivis tiek atgrieztas dalībniekam. 
Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma 
laiks. 

5. Uzvarētāju noteikšana. 

Uzvārētāju nosaka 3 vērtēšanas grupās – sporta, elites un jauniešu grupās. Katrā grupā tiek noteikti 
trīs labākie dalībnieki. Sporta klasē startē visi dalībnieki, kuri vecāki par 19 gadiem un kuri 
nepiedalās kā dalībnieki Elites grupā, un vairs nav juniori. Junioru grupā startē visi dalībnieki, kuri 



jaunāki par 19 gadiem. Elites grupā piedalās novadu pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki vai 
pašvaldību deputāti, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt novada vadītāju. 
Sverot: 1.- Lielākā (smagākā Līdaka) par visām grupām kopā; tiek nominēta un apbalvota  tikai 1 
vieta(smagākā zivs), 
               2.- Dalībnieka loma smagums līdz 5 līdakām   tiek nosvērts  un apbalvotas  1, 2, 3 vietas 
katrā grupā, 
                   vienāda rezultāta gadījumā tiek vērtēta otra lielākā līdaka. 
 
PIEZĪME. 

Sacensību laikā ezerā atradīsies tiesnešu grupas laiva dalībnieku uzraudzībai un trofeju zivs 
svēršanai. Zivs, kura pārsniegs 10 kg, tiek nofiksēta, nosvērta, nofotografēta un lūgts dalībniekam 
zivi atbrīvot, par ko veiksmīgais dalībnieks saņem specbalvu vai arī balvu par lielāko zivi. 

 
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. 
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Sacensību laikā nav atļauta 
zivju nodošana otram dalībniekam, par ko abi dalībnieki netiks vērtēti. 

Sacensības atbalsta Burtnieku novada dome, SIA „Marine dole”,  Makšķerēšanas Organizāciju 
Sabiedrīskā Padome, Valmieras Mednieku un Makšķerēšanas biedrība, IK „Līdaciņas Laivās”, 
personīgi Viktors Damme.  

Informatīvais atbalsts: laikraksts „Liesma”, LTV7, „Copes lietas” un  mosp.lv 

Pēc sacensībām zivju zupa un citi gardumi. 

Sacensību galvenais sponsors  LOWRANCE un EHOLOTES.LV; sacensību dalībnieku loterijā 
piedalās ar galveno sponsoru balvu EHOLOTE  LOWRENCE 5X PRO. (Loterijā piedalās visi 
sacensību dalībnieki uzrādot dalībnieka talonu, loterija paredzēta dalībnieku apbalvošanas laikā.) 

  

  
 
 
 
 
 
 

 


	Burtnieku ezera 2015. gada pavasara individuālais čempionāts spiningošanā no laivas ,,Burtnieku Līdaka”
	NOLIKUMS
	1. Sacensību mērķis.
	Makšķerēšanas sporta popularizācija, pieredzes apmaiņa, 2015. gada labāko, veiksmīgāko pavasara sezonas sportistu  noteikšana spiningošanā no laivas Burtniekā.
	2. Laiks un vieta. Sacensības notiek 2015. gada 9. maijā Burtnieku ezerā plkst. 7.00.
	Sacensības notiek vienā kārtā 9. maijā no plkst. 7.00-14.00. Kopējais sacensību laiks – līdz 7 stundām. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi. Pulcēšanās sacensību vietā – Burtnieku n...
	Dalības maksa 5 eiro (tiek iemaksāta sacensību dienā, iegādājoties  dalībnieka talonu). sacensību taloni tiek  tirgoti līdz  9.00 no rīta, līdz kuram laikam atļauta dalībnieku iebraukšana ezerā).
	Čempionāta organizators – Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola (Inga Mickēviča, Ojārs Beķeris). Galvenais tiesnesis – Vitālijs Začs.
	3. Sacensību dalībnieki.
	Visi, kuri vēlas piedalīties sacensībās un iegādājušies dalībnieka talonu. Katram sacensību dalībniekam jābūt Burtnieka ezera licencei, kuru uzrāda reģistrējoties sacensībām. Visu dalībnieku dienas licences pēc sacensībām tiek aizpildītas un nodotas s...
	Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatav...
	5. Uzvarētāju noteikšana.
	Uzvārētāju nosaka 3 vērtēšanas grupās – sporta, elites un jauniešu grupās. Katrā grupā tiek noteikti trīs labākie dalībnieki. Sporta klasē startē visi dalībnieki, kuri vecāki par 19 gadiem un kuri nepiedalās kā dalībnieki Elites grupā, un vairs nav ju...
	Sacensību laikā ezerā atradīsies tiesnešu grupas laiva dalībnieku uzraudzībai un trofeju zivs svēršanai. Zivs, kura pārsniegs 10 kg, tiek nofiksēta, nosvērta, nofotografēta un lūgts dalībniekam zivi atbrīvot, par ko veiksmīgais dalībnieks saņem specba...
	Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Sacensību laikā nav atļauta zivju nodošana otram dalībniekam, par ko abi dalīb...
	Sacensības atbalsta Burtnieku novada dome, SIA „Marine dole”,  Makšķerēšanas Organizāciju Sabiedrīskā Padome, Valmieras Mednieku un Makšķerēšanas biedrība, IK „Līdaciņas Laivās”, personīgi Viktors Damme.
	Informatīvais atbalsts: laikraksts „Liesma”, LTV7, „Copes lietas” un  mosp.lv
	Pēc sacensībām zivju zupa un citi gardumi.
	Sacensību galvenais sponsors  LOWRANCE un EHOLOTES.LV; sacensību dalībnieku loterijā piedalās ar galveno sponsoru balvu EHOLOTE  LOWRENCE 5X PRO. (Loterijā piedalās visi sacensību dalībnieki uzrādot dalībnieka talonu, loterija paredzēta dalībnieku apb...

