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1. DAĻA -VISPĀRĪGI
DEFINĪCIJAS
Lietotie termini šī nolikuma izpratnē:
Pasākums – biedrības “Sporta makšķerēšanai” (turpmāk tekstā BSM) ārpus telpām organizēts
publisks izklaides pasākums makšķerēšanā, kurā piedalās BSM biedri un uzaicinātās personas,
Kausa izcīņa – Pasākuma ietvaros organizētas makšķerēšanas prasmju pārbaude plēsīgo zivju
ķeršanā no laivas - spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas tehnikā.
Dalībnieki - BSM biedri un uzaicinātās personas, kuras atbilst šī nolikuma 2. pielikumā
aprakstītajām, valstī spēkā esošajām prasībām attiecībā uz Covid – 19 izplatības ierobežošanas
noteikumiem.
Ekipāža – divi Dalībnieki, kuri makšķerē kopā vienā laivā.
Makšķerēšana – spiningošana vai mušiņmakšķerēšana.
Kuģošanas līdzeklis – vismaz 3,70 metrus gara laiva, kas aprīkota ar benzīna vai/un
elektromotoru.
PASĀKUMA MĒRĶIS UN MISIJA
1.1. popularizēt makšķerēšanu kā aizraujošu, aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas brīvi
pieejama ikvienam Rīgas un Latvijas iedzīvotājam un viesiem;
1.2. veicināt pieredzes apmaiņu starp Dalībniekiem;
1.3. veicināt “Ķer un atlaid” principa ievērošanu;
1.4. popularizēt Latvijas zivju resursu aizsardzību;
1.5. popularizēt Rīgu un Latviju kā lielisku makšķerēšanas tūrisma galamērķi.
PASĀKUMA ORGANIZATORS
Biedrība „Sporta Makšķerēšanai”
Kontaktpersona – Evita Zeiļa, Edgars Deičmanis.
Atbildīgais par medīcinas pakalpojumu pieejamību un epidemioloģisko drošības pasākumu
īstenošanu – Evita Zeiļa.
Atbildīgais par sabiedrisko kārtību, drošības noteikumu un visu normatīvo aktu ievērošanu –
Edgars Deičmanis.
e-pasts: sportamakskeresanai@gmail.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/PredatorCupRiga
PASĀKUMA NORISES LAIKS
2021. gada 17. septembris – svinīgā pasākuma atklāšana un laivu parade;
2021. gada 18. septembris – pirmā kausa izcīņas diena;
2021. gada 19. septembris – otrā kausa izcīņas diena, noslēguma ceremonija.
PASĀKUMA NORISES VIETA
Andrejostas jahtu klubs, Rīga, Latvija
Slēgta laivu piestātne – Pasākuma atklāšana, starta/finiša vieta, meistarīgāko Dalībnieku
apbalvošana, noslēguma ceremonija.
Kausa izcīņa norisinās Daugavā, Buļļupē, Lielupē, Vecdaugavā, Ķīšezerā, Lielajā Baltezerā, Mazajā
Baltezerā, Juglas ezerā vai jebkurā dabīgā ūdenstilpē/ ūdenstecē, kur var nokļūt ar kuģošanas
līdzekli no starta vietas.
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PASĀKUMA DALĪBNIEKI
Pasākumā var piedalīties BSM biedri un organizatora uzaicinātās personas, Latvijas iedzīvotāji
un/vai ārvalstu viesi, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu.
PASĀKUMA TIESNEŠI
Kausa izcīņas tiesnešus un objektīvu tiesāšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra” vietne “Mana Cope” (turpmāk – Mana Cope). Tiesneši
lēmumus pieņem koleģiāli.
DALĪBAS MAKSA, PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI
1.6. Pasākumam Dalībnieki var pieteikties ekipāžas sastāvā.
1.7. Pieteikšanās notiek elektroniski, izmantojot vietni Mana Cope – mobilo aplikāciju Mana
Cope, vai tīmekļa vietni www.manacope.lv, sadaļu “Sacensību gars”.
1.8. Ekipāžai abus Dalībniekus un, ja nepieciešams, vienu rezervistu, reģistrē viena persona. Pēc
reģistrācijas, pieteikumā norādītajai ekipāžas kontaktpersonai tiek nosūtīts apstiprinājums,
ielūgums, komandas numurs un Dalībnieka karte.
1.9. Dalības maksa un pieteikšanās termini:

Līdz 22.08.2021
23.08.2021– 31.08.2021
01.09.2021 - 05.09.2021

No Dalībnieka
75 EUR
125 EUR
250 EUR

No ekipāžas
150 EUR
250 EUR
500 EUR

1.10. Izmaiņas Dalībnieku sastāvā var pieteikt līdz 2021. gada 10. septembrim.
1.11. Ja dalībai pieteiktais Dalībnieks neierodas uz pasākumu, viņš tiek diskvalificēts un dalības
maksa netiek atgriezta.
1.12. Ja Dalībnieks ierodas uz Pasākumu, bet viņam nav sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts,
vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts vai sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, un viņš
nevēlas veikt Covid -19 testu, viņš tiek diskvalificēts un dalības maksa netiek atgriezta.
1.13. Pasākuma organizators patur tiesības atteikt Dalībniekam dalību Pasākumā, par to rakstiski
informējot Dalībnieku līdz 2021. gada 5. septembrim. Šādā gadījumā iemaksātā dalības
maksa tiek atgriezta Dalībniekam, ieskaitot to kontā, no kura tika saņemts maksājums.
2. DAĻA – OBLIGĀTĀS PRASĪBAS
PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM
2.1. Dalībnieka fiziskās spējas, veselības stāvoklis, prasmes un iemaņas ļauj piedalīties
Pasākumā.
2.2. Dalībnieks piesakās Pasākumam, saņem ielūgumu un veic Dalības maksu pilnā apmērā
saskaņā ar 1.9. punktā noteiktajiem termiņiem.
2.3. Uz Pasākuma norises laiku Dalībniekam ir iegādāta un derīga Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību karte vai arī viņš spēj uzrādīt dokumentu, kas atļauj makšķerēt bez tās.
Dalībniekiem sevi jānodrošina ar:
2.4. uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētām
lietotnēm - Mana Cope un WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt, un nosūtīt
fotoattēlus un zivs atlaišanas video 8h garumā katrā Kausa izcīņas dienā;
2.5. makšķerēšanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem
saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai;
2.6. laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;
2.7. svaiga dzeramā ūdens krājumiem.
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DALĪBNIEKU APŅEMŠANĀS
Piesakoties Pasākumam, Dalībnieks apņemas:
2.8. apmaksāt organizatora noteikto Dalības maksu noteiktajā termiņā;
2.9. ievērot un izpildīt organizatora prasības, norādījumus un tiesnešu kolēģijas lēmumus;
2.10. ievērot Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus (22.12.2015 MK
noteikumus Nr.800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos
(09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), Rīgas brīvostas noteikumus (Rīgas domes 02.05.2017.
saistošie noteikumi Nr.255), šo nolikumu, kā arī citus normatīvos aktus, kas ir spēkā norises
vietā un laikā.
2.11. piedalīties Kausa izcīņā bez nodoma krāpties, vai kā citādi ietekmēt rezultātu;
2.12. informēt organizatorus un tiesnešus par krāpšanās gadījumiem. Krāpšanās darbību
noklusēšana vai slēpšana tiks pielīdzināta pašas krāpšanās faktam, un tai tiks piemērotas
tādas pašas sankcijas.
2.13. ievērot ķer un atlaid principu un izturēties pret zivi ar vislielāko atbildību un rūpēm.
2.14. izturēties ar cieņu pret konkurentiem, tiesnešiem, organizatoriem, pasākuma norises vietas
saimniekiem, trešajām personām un sabiedrību.
2.15. visu pasākuma laiku uzvesties pieklājīgi un draudzīgi, radot labu priekšstatu par sevi pašu
Dalībnieku,
2.16. nelietot necenzētus vārdus, nepieklājīgus žestus un neveikt darbības, kas var nodarīt
morālu vai fizisku kaitējumu citiem Dalībniekiem, organizatoriem, tiesnešiem, trešajām
personām, vai pašam Dalībniekam.
2.17. nepazaudēt, nesabojāt izsniegtos mērlineālus, Dalībnieku kartes un protokolus
2.18. visu pasākuma laiku ievērot, ka pārmērīga alkohola vai apreibinošo vielu lietošana ir stingri
aizliegta.
2.19. neizmantot publiskus informācijas kanālus, tostarp sociālos medijus, lai publicētu
komentārus vai sūdzības, kas Dalībnieka prāt varētu kaitēt pasākuma organizatoru,
sponsoru, tiesnešu, partneru vai citu Dalībnieku reputācijai. Visi strīdi ir risināmi klātienē ar
organizatoriem.
DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS
2.20. Piedalīties Pasākumā manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu vienbalsīgi
nosaka organizatoru kolēģija un šis lēmums nav apstrīdams).
2.21. Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas pirms Kausa izcīņai atvēlētā
laika, noķērusi cita persona, vai zivs noķerta aizķerot (āķis atrodas aiz žaunu vāka ķermenī,
spurā vai astē) vai savādāk krāpties.
2.22. Makšķerēšanā izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu.
2.23. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes un ID kartes.
2.24. Pārvietoties ar iekšdedzes dzinēju bez uzvilktas glābšanas vestes.
2.25. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis.
2.26. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi.
2.27. Izmantot vairāk par vienu spiningu vai mušiņmakšķeri vienlaicīgi.
2.28. Aizliegts makšķerēt velcēšanas vai trollinga tehnikā.
2.29. Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās Kausa izcīņā,
gan arī tādiem, kas nepiedalās. Ja uz enkura stāvošam ekipāžas kuģošanas līdzeklim tuvojas
cits kuģošanas līdzklis tuvāk par 50m, tad Dalībniekam ir pienākums to brīdināt ievērot 50m
distanci.
2.30. Jebkādā veidā traucēt citiem Dalībniekiem, kuri piedalās Kausa izcīņā.
2.31. Atrodoties šaurā vietā, kas nepieciešama, lai pārvietotos tālāk ūdenstilpē, turpināt
spiningot, kamēr kuģošanas līdzeklis kustībā ir tuvāk par 50m.
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2.32. Makšķerēt atrodoties tuvāk par 10m no tiltu konstrukcijām vai zem tām.
2.33. Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos.
2.34. Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas
zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam.
2.35. Dalībniekiem kategoriski aizliegts makšķerēšanai paredzētajā laikā atstāt laivu bez
saskaņošanas ar tienešu kolēģiju.
PRASĪBAS KUĢOŠANAS LĪDZEKLIM
2.36. Ekipāžai jābūt nodrošinātai ar kuģošanas līdzekli, kura garums ir vismaz 3,70 metri, aprīkots
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Dalībnieku vajadzībām un kurš ir labā
tehniskā kārtībā;
KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA DROŠĪBAS APRĪKOJUMS
2.37. Kuģošanas līdzeklim jābūt aprīkotam ar sekojošu drošības aprīkojumu:
- Vienu vai diviem airiem;
- Glābšanas riņķi;
- Automātiskajām un/vai atbilstoša izmēra vai glābšanas vestēm katram
Dalībniekam;
- Avārijas aizdedzes izslēgšanas ierīci;
- Pirmās palīdzības komplektu.
DROŠĪBAS PRASĪBAS
2.38. Pasākumā nedrīkst piedalīties un tā norises vietā kategoriski aizliegts atrasties personām,
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu
infekcijas pazīmes.
2.39. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2 metru distance.
2.40. Pasākuma Dalībniekiem jāievēro visi Pasākuma norises vietā un laikā, spēkā esošie Ministru
kabineta noteikumi un epidemioloģiskās drošības prasības.
2.41. Dalībnieki par savu drošību pie/uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu
ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi.
2.42. Pārvietojoties ar Kuģošanas līdzekli, kuram iedarbināts iekšdedzes dzinējs, Dalībniekiem
jābut uzvilktām drošības vestēm.
2.43. Ja Kausa izcīņas laikā laika apstākļi pasliktinās, ir negaiss, vētra, krusa utml., makšķerēšana
ir jāpārtrauc, spiningi vai mušiņmakšķeres jānovieto laivā horizontāli un jādodas tuvāk
krastam līdz tālākiem organizatora norādijumiem.
2.44. Dalībnieku laivu apsardze pasākuma laikā tiks nodrošināta tām laivām, kas tiks novietotas
norises vietā Andrejostā, tomēr Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par savu
makšķerēšanas aprīkojumu, tā pieskatīšanu un neatstāšanu bez uzraudzības.
2.45. Organizatori neuzņemas atbildību par pasākuma Dalībnieku laivām, aprīkojumu un
personīgajām mantām.
3. DAĻA – PASĀKUMA NORISE
AKVATORIJA
Daugava, Lielupe, Buļļupe, Ķīšezers, Juglas ezers, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Vecdaugava,
Sausā Daugava, Sarkandaugava, Mīlgrāvis un citi publiskie ūdeņi, kuriem var piekļūt no starta
vietas, izmantojot kuģošanas līdzekli.
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APRAKSTS
3.1. Pasākums notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu.
3.2. Pasākums tiek organizēts tā, lai maksimāli izslēgtu pulcēšanos, Dalībniekiem lielāko
Pasākuma laiku atrodoties un pavadot savās laivās;
3.3. Dalībnieki ielaiž savus kuģošanas līdzekļus ūdenī, kur viņiem ērtāk un pa ūdeni ierodas uz
reģistrāciju, atklāšanu, startu, finišu un noslēgumu;
3.4. Makšķerēšanas laikā kuģošanas līdzeklī drīkst atrasties tikai divi Dalībnieki un viņu
makšķerēšanas aprīkojums, kā arī operators vai organizatoru pārstāvis, ja tas nepieciešams;
3.5. Pasākuma norises dienā katram Dalībniekam atsevišķi jāreģistrējas dalībai pasākumā;
3.6. Dalībniekiem tiek piešķirta ID karte, kas ir jānēsā līdzi visu Pasākuma laiku;
3.7. Dalībnieki var brīvi izvēlēties vietu, kur makšķerēt, ievērojot pasākuma norises akvatoriju
un noteiktos ierobežojumus, kā arī izvērtējot laivas tehnisko stāvokli, tehniskās iespējas, un
degvielas krājumus, ar aprēķinu, lai varētu ievērot Pasākuma programmas laika grafiku.
3.8. Dalībnieki noķerto zivju fotogrāfijas uzņem un reģistrē Mana Cope.
PASĀKUMA NORISES KĀRTĪBA
1. DIENA – 17. septembris
• 16:00-18:00 – REĢISTRĀCIJA - Dalībnieki ierodas Starta vietā uz reģistrāciju ar savu
kuģošanas līdzekli un pa vienam, nedrūzmējoties dodas pie organizatoriem uz
reģistrāciju. Parakstās protokolā, saņem Kausa izcīņai nepieciešamos rekvizītus un
dodas atpakaļ uz savu kuģošanas līdzekli un uzlīmē uz tā saņemto starta numuru;
• 18:15 – ATKLĀŠANAS CEREMONIJA – Dalībnieki vēro atklāšanas ceremoniju no saviem
kuģošanas līdzekļiem;
• 18:30 – LAIVU PARĀDE – Dalībnieki savos kuģošanas līdzekļos dodas laivu parādē pa
Rīgas pilsētas kanālu - no Andrejostas jahtkluba līdz Centrāltirgum. Dalībniekiem
ieteicams izlikt savu komandas/ekipāžas karogu, vai citādi izrotāt savu laivu, tādējādi
padarot parādi krāšņāku. Parādei noslēdzoties, Dalībnieki dodas uz savām kuģošanas
līdzekļu novietnes vietām.
2. DIENA – 18. septembris
• 08:00 -08:45 – Ekipāžas ierodas Norises vietā pa vienai, uzreiz atrodas vai dodas pie
saviem kuģošanas līdzekļiem, un gatavojas startam. Laivu pārbaude – Pasākuma
organizatori un palīgi dodas pie ekipāžas un veic laivu pārbaudi – pārbauda drošības
līdzekļus, zivju uzglabāšanas tvertnes, kā arī izsniedz unikālu uzlīmi, bez kuras ekipāžas
rezultāts netiks ieskaitīts;
• 08:45 – 08.55 – Dalībnieki savos kuģošanas līdzekļos dodas uz starta pozīcijām Daugavā
pie Andrejostas;
• 9:00 – Makšķerēšanas starts – tiesneši sāk pieņemt rezultātus;
• 16:00 – Makšķerēšanas beigas – tiesneši vairs nepieņem rezultātus. Dalībnieki dodas uz
savām kuģošanas līdzekļu novietnes vietām;
• 18:00 – starprezultātu paziņošana online – vietnē Mana Cope un Pasākuma Facebook
lapā.
Rezultāti tiešsaistē 9:00 – 15:00 vietnē Mana Cope
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3. DIENA – 19. septembris
•

•
•
•
•
•
•

08:00 -08:45 – Ekipāžas ierodas Norises vietā pa vienai, uzreiz atrodas vai dodas pie
saviem kuģošanas līdzekļiem, un gatavojas startam. Laivu pārbaude – Pasākuma
organizatori un palīgi dodas pie ekipāžas un veic laivu pārbaudi – pārbauda drošības
līdzekļus, zivju uzglabāšanas tvertnes, kā arī izsniedz unikālu uzlīmi, bez kuras ekipāžas
rezultāts netiks ieskaitīts;
08:45 – 08.55 – Dalībnieki savos kuģošanas līdzekļos dodas uz starta pozīcijām Daugavā
pie Andrejostas ;
9:00 – Makšķerēšanas starts – tiesneši sāk pieņemt rezultātus;
16:00 – Makšķerēšanas beigas – tiesneši vairs nepieņem rezultātus. Dalībnieki dodas uz
Norises vietu, Andrejostas Jahtu klubā;
17:00 – rezultātu paziņošana online – vietnē Mana Cope un Pasākuma Facebook lapā;
17:00 - 17:15 – pretenziju iesniegšana;
17:30 – 18:15 – apbalvošana, pasākuma noslēguma ceremonija. Ņemot vērā, ka
apbalvošanas un noslēguma ceremonija ir vienīgais pulcēšanās brīdis, tā notiek stingi
saskaņā ar šī Pasākuma Covid-19 Protokolu, kas ir sastādīts saskaņā ar Pasākuma brīdī
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ir šī Nolikuma Pielikums un neatņemama
sastāvdaļa.
Rezultāti tiešsaistē 9:00 – 15:00 vietnē Mana Cope
4. LOMA REĢISTRĀCIJA

Noķertā loma reģistrācijai:
4.1. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem Dalībnieki no vietnes Mana Cope izmantojot mobilās
ierīces foto kameru.
4.2. Dalībnieki katru noķerto zivi reģistrē atsevišķi, izmantojot vietnes Mana Cope sadaļu Mans
profils, apakšsadaļā Sacensību lomi izvēloties pogu Pievienot lomu.
4.3. Dalībnieki uzņem divas fotogrāfijas, kur jābūt redzamam zivs kreisajam sānam:
4.3.1. Pirmā fotogrāfija - zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtā mērlineāla, lai
skaidri redzama:
4.3.1.1. visa zivs pilnībā - pati zivs, zivs garums un skaitļi uz mērlineāla.
4.3.1.2. zivs brīvi atrodas uz mērlineāla, zivs purnam jābūt pilnībā
atbalstītam pret mērlineāla atduri, astei jāatrodas taisni un klāt pie
mērlineāla, bet tās gali ir nesaspiesti kopā;
4.3.1.3. Blakus mērlineālam - Dalībnieka, kurš noķēris zivi, ID karte;
4.3.2. Otra fotogrāfija - zivs nofotografēta kopā ar loma ieguvēju un skaidri redzamu
viņa Dalībnieka ID karti.
4.4. Zivs fotogrāfijas jānosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no ūdens.
4.5. 4.3. punktā minētām fotogrāfijām drīkst iesūtīt tikai divas versijas, tās mainīt vai iesūtīt citas
nav iespējams. Attiecīgi lomam Mana Cope drīkst pievienot ne vairāk kā 4 (četras)
fotogrāfijas.
4.6. Tiesnešu kolēģijai ir tiesības pieprasīt papildus apliecinājumu par loma autentiskumu, kura
pierādīšanai Dalībniekiem ir jāuzrāda zivs atlaišanas video. Zivs atlaišanas video ir jābūt
redzamām sekojošām darbībām – zivs brīvi atrodas uz mērlentas, zivs tiek pacelta no
mērlentas un saudzīgi ielaista ūdenī, redzams, ka zivs ir dzīva un aizpeld.
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5. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
Vērtētēšana tiek pieņemtas tikai dzīvas zivis. Asiņainas, savainotas, vai nedzīvas zivis vērtēšanai
netiek pieņemtas.
Zivis, kas neatbilst minimālajam lomā paturamajam izmēram, ir nekavējoties akurāti jāatsvabina
un jāatbrīvo.
Vērtētas tiek:
5.1. Līdakas no 50 cm, zandarti no 45 cm, asari no 25 cm, kuri reģistrēti vietnē Mana Cope,
nofotografēti un fotogrāfijas iesniegtas atbilstoši šim nolikumam.
5.2. Zivs garumu atbilstoši nolikumam nosaka tiesneši pēc iesūtītās loma bildes.
5.3. Ekipāžas dienas rezultāts tie aprēķināts, summējot punktus par katru garuma centimetru
no 3 lielākajām plēsīgajām zivīm no katras no šādām sugām: līdaka, zandarts, asaris.
Respektīvi 3 līdakas, 3 zandarti, 3 asari;
5.4. No ekipāžas iegūtiem punktiem, tiek atņemti soda punkti, ja tādi ir un aprēķināts ekipāžas
dienas rezultāts;
5.5. Zivs garuma reģistrācija protokolā jāveic sekojoši:
5.5.1. Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram,
līdaka 51.2 cm, tiek reģistrēta kā 52 cm, asaris, 26.7 cm, tiek reģistrēts kā 27 cm.
5.5.2. Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā netiek
reģistrētas un izmēra noapaļošana tām nav spēkā. Piemēram, līdaka 49.90 cm, nav
uzskatāma par 50 cm garu līdaku.
5.6. Atbilstoši saņemtiem punktiem, ekipāžām tiek sadalītas vietas. Vietas numurs attiecīgajā
dienā veido ieskaites balles, vairāk punktu – augstāka vieta un mazāk balles.
5.7. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā ekipāža, kurai ieskaitītas 9 zivis, ja tādas
nav, kura noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem ekipāža,
kura ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku
vietu iegūst ekipāža, kura pirmā, noķērusi ieskaites zivi.
5.8. Abu dienu ekipāžas ballu summa veido ekipāžas kopējo rezultātu, jo mazāk balles, jo
augstāka vieta.
5.9. Vienādu ballu summas gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ieskaitītas 18 zivis, ja
tādu nav, kurai abu dienu punktu summa ir lielāka, ja punktu summa vienāda, tā ekipāža,
kura noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem ekipāža, kura
ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām Kausa izcīņas otrajā dienā, ja
laiks sakrīt, kura pirmā noķērusi un reģistrējusi ieskaites zivi Kausa izcīņas pirmajā dienā, ja
ar šiem kritērijiem nepietiek lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija ar aprēķinu, ka augstāku
vietu iegūst ekipāža, kura parādījusi labākas iemaņas, prasmes, kas var kalpot par paraugu
citiem.
5.10. Ekipāžas rezultāts netiek ieskaitīts, ja ekipāža nav ieradusies uz Pasākumu, nav pielaista
Kausa izcīņai vai diskvalificēta, tā attiecīgā dienā saņem tik balles, cik Pasākumā ir ekipāžas
+1.
5.11. Tiesnešu kolēģija patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus, pamatojoties uz Dalībnieku
iesūtītajām zivju fotogrāfijām.
6. SODA SANKCIJAS
Visas soda sankcijas kopā ar paskaidrojumu tiks publicētas Mana Cope.
Par pārkāpumiem Dalībniekiem var tik piešķirtas trīs veidu soda sankcijas: soda punkti, dzeltenā
kartīte, sarkanā kartīte.
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SODA PUNKTI:
6.1. Par reģistrācijas nokavēšanu – tiek piešķirti 25 soda punkti, jeb -25cm no pirmās Kausa
izcīņas dienas loma;
6.2. Par neierašanos uz laivu pārbaudi – tiek piešķirti 50 soda punkti, jeb -50cm no attiecīgās
dienas loma un ekipāža netiek pielaista pie makšķerēšanas pirms laivai nav veikta
pārbaude;
6.3. Par starta nokavēšanu – tiek piešķirti 15 soda punkti un 5 punkti par katru kavēto minūti,
jeb attiecīgi -15cm un -5cm no attiecīgās Kausa izcīņas dienas loma;
6.4. Par mērlineāla nozaudēšanu – tiek piešķirti 30 soda punkti no Kausa izcīņas kopējā
rezultāta;
DZELTENĀ KARTĪTE:
Saņemot dzelteno kartīti attiecīgai ekipāžai tiek anulētas divas garākās zivis no Kausa izcīņas
rezultāta un samazināts makšķerēšanai atvēlētais laiks par 30 minūtēm. Ekipāžai dzeltenā kartīte
tiek piešķirta par sekojošiem pārkāpumiem Pasākuma laikā:
6.5. agresīva, bīstama braukšana, ja to var pierādīt kāds no Dalībniekiem, vai to fiksē
organizators. Apdraudējums citiem Dalībniekiem, pašiem braucējiem vai trešajām
personām;
6.6. Ekipāža, braucot ar kuģošanas līdzekli gaitā, nelieto glābšanas vestes, ja to var pierādīt kāds
no Dalībniekiem, vai to fiksē organizators;
6.7. ja kāds no tās Dalībniekiem, Pasākuma laikā ar savu rīcību rada jebkādu bīstamu, veselību
apdraudošu situāciju citiem Pasākuma Dalībniekiem vai trešajām peronām;
6.8. ja kāds no tās Dalībniekiem pārkāpj šī nolikuma 2.13. punktā minētos noteikumus un izturas
necienīgi pret noķerto lomu.
6.9. ja kāds no tās Dalībniekiem, tīši veic dabas piesārņošanu uz zemes vai ūdens.
6.10. ja kāds no tās Dalībniekiem, nolikuma 2.10. punktā minētos noteikumus un nepilda
organizatoru prasības, norādījumus un tiesnešu kolēģijas lēmumus.
6.11. ja kāds no tās Dalībniekiem pārkāpj šī nolikuma 2.14. - 2.19. punktus. Par rupju,
nepiedienīgu izturēšanos pret tiesnešiem, organizatoriem, citiem Dalībniekiem un trešajām
personām.
6.12. ja tā pārkāpj šī nolikuma 2.20., 2.25.-2.33. punktus.
Divas dzeltenās kartītes automātiski kļūst par sarkano kartīti ar tulītēju diskvalifikāciju no
Pasākuma.
SARKANĀ KARTĪTE:
Ekipāžai piešķir sarkano kartīti, ja ir saņemtas divas dzeltenās kartītes, kā arī par šādiem
pārkāpumiem:
6.13. tā saņēmusi sodu no pašvaldības policijas par ātruma pārsniegšanu vai citu šī nolikuma 2.9.
punktā minēto noteikumu pārkāpumu uz ūdens Kausa izcīņas makšķerēšanai atvēlētajā
laikā.
6.14. ja kāds vai abi no tās Dalībniekiem pārkāpj šī nolikuma 2.11., 2.12., 2.21. punktu. Apzināta
krāpšanās tiek sodīta ar mūža diskvalifikāciju.
Sarkanā kartīte dod tiesības organizatoriem piešķirt ekipāžas dalībniekiem vairāku gadu vai mūža
diskvalifikāciju organizatoru rīkotajos pasākumos .
7. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Augstāko vietu ieņem ekipāža ar mazāko abu dienu ballu summu.
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APBALVOŠANA
Pasākuma organizators apbalvo Dalībniekus sekojošās kategorijās:
VIETAS:
7.1. vieta – Kausa ieguvējs/uzvarētājs “Predator Cup 2021” Winner - galvenā balva, kauss un
medaļas
7.2. vieta – balvas un medaļas
7.3. vieta - balvas un medaļas
7.4. vieta - balvas un medaļas
7.5. vieta - balvas un medaļas
7.6. vieta - balvas un medaļas
ZIVIS:
Lielākā līdaka;
Lielākais asaris;
Lielākais zandarts;
Nesportiskākā zivs (jebkāda cita zivs, kas neiet ieskaitē šī nolikuma izpratnē, bet ir ievērības
cienīga un pieķērusies uz mākslīgo mānekli). Šādus lomus iesūta Pasākuma whatsapp grupā.
PĀRSTEIGUMA BALVAS
Skaistākā laiva (skaistākā, pievilcīgākā laiva, kas izdekorēta ar karogiem, vai kā citādi un kas
piedalās parādē);
Organizatori var piešķirt dažādas citas pārsteiguma balvas pēc saviem ieskatiem.
8. PROTESTI
Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR (piecdesmit
eiro un 00 centi) ieskaitīšanu organizatora kontā, ar atzīmi PCR21 Protests.
Protesti, tiek pieņemti 15 minūšu laikā pēc oficiālo Kausa izcīņas rezultātu publicēšanas.
Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā
gadījumā tā netiek atgriezta.
9. REKLĀMA
Reklāma uz Dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas un automašīnām nav aizliegta.
Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā aizliegts novietot vai izplatīt
reklāmu saturošus materiālus.
Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek Pasākuma
atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, aizliegta.
Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesneša kolēģijas lūguma Dalībniekiem
jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu.
10. ROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO
Piesakoties Pasākumam, Dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus
savām vajadzībām, ciktāl tas attiecas uz šī Pasākuma organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tā.
Reģistrējoties Pasākumam, Dalībnieks, ar savu parakstu apliecina un piekrīt, ka:
10.1. viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties BSM rīkotajā Pasākumā;
10.2. par savu drošību, tai skaitā pie ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;
10.3. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kura rada citu drošības
vai veselības apdraudējumu;
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10.4. dod atļauju BSM un Mana Cope sava vārda, uzvārda, kā arī pasākuma foto un
videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā;
10.5. neiebilst pret metadatu apstrādi Mana Cope loma reģistrēšanas brīdī;
10.6. ir informēts, ka bez BSM rakstiskas atļaujas aizliegts BSM organizētā pasākuma laikā
uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem;
10.7. paņemas ievērot Pasākuma nolikumu
10.8. piekrīt, ka BSM filmē Pasākuma norises gaitu, tai skaitā makšķerēšanas procesu;
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1.pielikums - PROGRAMMA
17.septembris
• 16:00-18:00 – REĢISTRĀCIJA
• 18:15 – ATKLĀŠANAS CEREMONIJA
• 18:30 – LAIVU PARĀDE
18.septembris
• 08:00 -08:45 – KUĢOŠANAS LĪDZEKEĻU PĀRBAUDE
• 08:45 – 08.55 – DOŠANĀS UZ STARTU
• 9:00 – Makšķerēšanas STARTS– tiesneši sāk pieņemt rezultātus
• 16:00 – Makšķerēšanas BEIGAS – tiesneši vairs nepieņem rezultātus
• 18:00 – starprezultātu paziņošana online – vietnē Mana Cope un Pasākuma Facebook
lapā
Rezultāti tiešsaistē 9:00 – 15:00 vietnē Mana Cope
4. DIENA – 19.septembris
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 -08:45 – KUĢOŠANAS LĪDZEKEĻU PĀRBAUDE
08:45 – 08.55 – DOŠANĀS UZ STARTU
9:00 – Makšķerēšanas STARTS– tiesneši sāk pieņemt rezultātus
16:00 – Makšķerēšanas BEIGAS – tiesneši vairs nepieņem rezultātus
16:00 – 17:00 – IERAŠANĀS Andrejostas Jahtu klubā
17:00 – rezultātu paziņošana
17:00-17:15 – pretenziju iesniegšana
17:30 – 18:15 – APBALVOŠANA, NOSLĒGUMA CEREMONIJA

Izvērtējot laika apstākļus, organizatora pārstāvis kopā ar tienešu kolēģiju var mainīt Pasākuma
programmu, pārnest Pasākumu uz citu dienu vai veikt citas izmaiņas pasākuma norisē.
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2.pielikums - COVID 19 PROTOKOLS
Pasākuma Dalībnieki:
P2.1. ir informēti un apņemas ievērot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK
noteikumi Nr. 360), Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanas pasākumu noteikumos ietvertās prasības par valsts ieviestajiem
ierobežojumiem;
P2.2. reģistrējoties Pasākumam Pasākuma dienā aizpilda apliecinājumu (Pielikums Nr. 3.)
P2.3. ir atbildīgi par noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
P2.4. pasākuma ietvaros nepulcējas, ievēro 2m distanci un visu Pasākuma laiku maksimāli cenšas
uzturēties pie vai savos kuģošanas līdzekļos.
Noteikumi un pasākumi infekcijas izplatīšanas ierobežošanai Pasākuma norises laikā:
P2.5. Pasākums tiek organizēts daļēji drošajā, jeb dzeltenajā drošības režīmā, kas nozīmē, ka
Pasākumā drīkst piedalīties personas, kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, vai
sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas
sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot
SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2
antigēna tests ir negatīvs.
P2.6. Pie Pasākuma ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību
šī nolikuma P2.5. punktā minētajām prasībām.
P2.7. Pasākuma vieta tiek norobežota, lai nodrošinātu, ka Pasākuma norises teritorijā nevar iekļūt
un neatrodas trešās personas, un personas, kas neatbilst P2.5. punktā minētajām prasībām;
P2.8. Pasākuma ogranizatoriem, tiesnešiem un to palīgiem, kuri darbojas Pasākuma norises vietā
ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.
P2.9. Pasākumā klātesošās personas, pēc organizatora norīkotas personas vai kontrolējošo
institūciju pieprasījuma uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šī nolikuma P2.5.
punktā minētajām prasībām. Kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos
sertifikātus.
P2.10. Pasākuma organizators apkopo informāciju par Dalībniekiem (vārds, uzvārds,
kontakttālrunis), kas tiek glabāta līdz vienam mēnesim un nepieciešamības gadījumā nodota
Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
P2.11. Pie Pasākuma norises vietas ieejas redzamā vietā ir izvietotas norādes ar informāciju par
distances ievērošanu min. 2m., higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.360;
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P2.12. Pasākuma norises vietā organizators nodrošina atbilstošu rokas dezinfekcijas līdzekļu
pieejamību, kā arī norādi ar atgādinājumu veikt roku higiēnu un instrukciju pareizai roku higiēnai.
Dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem Pasākuma norisē iesaistītajiem;
P2.13. Pasākums tiek organizēts tā, lai neveidojas nekāda pulcēšanās un Dalībnieki lielāko daļu
Pasākuma norises laika atrodas pie vai savos kuģošanas līdzekļos, tādējādi ieturot noteikto 2m
distance un nepulcējas.
P2.14. Tiek kontrolēta Dalībnieku plūsma pie Reģistrācijas, respektīvi uz reģistrāciju Dalībnieki
dodas pa vienam, ko kontrolē organizatoru pārstāvis.
P2.15. Kuģošanas līdzekļu pārbaudes laikā Dalībnieki atrodas savos kuģošans līdzekļos un gaida,
kad pie viņiem atnāks organizatora pārstāvis un veiks pārbaudi.
P2.16. Kausa izcīņas laikā Dalībnieki atrodas savos kuģošans līdzekļos plašajās Rīgas un Rīgas
kaimiņu novadu ūdenstilpnēs.
P2.17. Apbalvošanas ceremonijas laikā skatuves teritorijā tiek ielaisti tikai tie Dalībnieki, kuri var
uzrādīt Covid 19 sertifikātu (vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas), kas tiek
pārbaudīts pie ieejas.
P2.18. Skatuves teritorija tiek norobežota tā, lai tajā nevar iekļūt nepiederošas personas.
Teritorijai ir viena ieeja un viena izeja, katra savā teritorijas pusē.
P2.19. Pasākumā piedalā ne vairāk kā 500 personas
P2.20. Pasākuma Dalībnieki visu Pasākuma laiku atrodas ārtelpās, izņemot tualetes
apmeklējumu, nepārsniedzot iekštelpās maksimāli atļauto personu skaitu;
P2.20. Kausa izcīņas rezultāti tiek publicēti tikai online, vietnē Mana Cope
P2.21. Pēc Pasākuma norises, Dalībnieki norises vietu pamet nekavējoties
Šis protokols var tikt mainīts, ja izmainās MK noteikumi nr.360, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likums un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums vai citi likumi un
noteikumi, kas attiecināmi uz šī Pasākuma norisi.
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3.pielikums – APLIECINĀJUMS
Biedrībai “Sporta makšķerēšanai”
Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu

es, ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)
personas kods: _______________________, tel.nr. ____________________________,
apliecinu, ka:
1. man nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nav
noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
2. es pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neesmu atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz
kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar
Covid-19 attiecīgajā valstī un neesmu bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai
kontaktpersonām.
3. man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
4. man nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās
atbildības vai kriminālatbildības.

________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________
(tel.nr., e-pasts)
Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un
nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 biedrības ”Sporta makšķerēšanai” organizēto
Pasākumu laikā.
(Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc Pasākuma noslēguma.)
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