
 
 

Makšķerēšanas sacensību 

„Staiceles vimba 2016” 

2016. gada 14. maijā 

NOLIKUMS 

 

 

1. Sacensību organizatori un tiesneši: 

1.1. Sacensības organizē Alojas novada domes Staiceles pilsētas un 

pagasta pārvalde sadarbībā ar makšķernieku biedrību „Ūdensroze”. 

1.2. Sacensību tiesneši: galvenais tiesnesis Jurģis Straume, tiesneši: 

Ainārs Spidāns, Agris Rubenis, Andis Taulavičus, Zigmārs Dancis. 

 

2.Sacensību mērķis: 

2.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu iedzīvotāju vidū kā aktīvu atpūtas 

veidu. 

 

3.Sacensību vieta un laiks: 

3.1. Sacensības notiek Salacas upes posmā II no Staiceles papīrfabrikas 

augstsprieguma līnijas līdz līnijai, kas robežojas ar Staiceles vidusskolu. 

       3.2. Sacensības notiek 2016. gada 14. maijā no plkst. 7:30 līdz 

11:30. 

 

4. Sacensību dalībnieki: 

4.1.Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas un ne tikai Latvijas 

iedzīvotājs. 

     4.2.Sacensību dalībnieki tiek dalīti 3 grupās: 

          4.2.1. bērni līdz 16 gadu vecumam ieskaitot; 

          4.2.2. pieaugušie, kungi 

          4.2.3. pieaugušie, dāmas 

 

5.Dalībnieku reģistrācija: 

    2016. gada 14. maijā no plkst. 6:00 līdz 6:30 atpūtas vietā pie baznīcas.  

Reģistrējoties sacensībām jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un licence 

posmā „Salaca 2”. Makšķerēšanas licenci varēs iegādāties sacensību vietā. 

 

Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par personīgo 

drošību sacensību laikā. 
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6. Dalības maksa: 

6.1. makšķernieku biedrības ’’Ūdensroze’’ biedri un jaunieši līdz 16 

gadiem sacensībās piedalās bez maksas. 

    6.2. pārējiem sacensību dalībniekiem 7 EUR.  

 

7. Dalībnieku parāde 6:30 atpūtas vietā pie baznīcas.  

 

8. Makšķerēšanas sektoru izloze: 

8.1. tiek izlozēti makšķerēšanas sektori pieaugušajiem upes labajā krastā 

no papīra fabrikas augstsprieguma līnijas līdz gājēju tiltam un jauniešiem 

upes kreisajā krastā no gājēju tilta līdz vidusskolai. 

 

9. Sacensību noteikumi: 

Sacensības notiek saskaņā ar „ Makšķerēšanas noteikumiem LR 

ūdenstilpnēs ”. 

Makšķerēšanas veids- visu veidu pludiņmakšķeres. Lomā tiek skaitītas 

visu sugu zivis, kuru izmēri atbilst LR makšķerēšanas noteikumiem.  

 

10. Lomu reģistrācija.  

Visiem sacensību dalībniekiem, neatstājot savu sektoru, pēc 

makšķerēšanas sacensību beigu signāla tiesnesim jāuzrāda dzīvas zivis. 

 

11.Rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana: 

11.1. Katrā kategorijā tiek apbalvoti trīs sacensību dalībnieki, kuru noķerto 

zivju kopējais svars ir vislielākais, ja diviem vienāds svars, vērtē kam 

lielākas zivis. 

11.2.Atsevišķi tiek apbalvots lielākās vimbas ieguvējs – „Vimbu karalis”. 

11.3.Balvu fonds: diplomi, medaļas un balvas (makšķerēšanas inventārs) 

 

12. Uzvarētāju apbalvošana plkst. 13:00, atpūtas vietā pie baznīcas. 

 

 

 

 

  Sacensību galvenais tiesnesis:      Jurģis Straume 

 

Kontakttālruņi: 

Jurģis Straume: 29354164 

Pēteris Kuzmenko: 29131733 

Inese Timermane: 27806452 


