
 

 

   

APSTIPRINU 

Jēkabpils Sporta centrs 

direktora vietniece A.Jakubovska  

2022.gada 10. augustā 

 

NOLIKUMS 

Konstantīna Martinova piemiņas sacensības 

pludiņmakšķerēšanā un spiningošanā 

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI. 

1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. 

2. Veicināt sadraudzību, pieredzes apmaiņu ar citu novadu sportistiem. 

3. Noskaidrot labākos sportistus pludiņmakšķerēšanā un spiningošanā. 

LAIKS UN VIETA. 

Sacensības notiek 2022. gada 3. septembrī Jēkabpilī Radžu ūdenskrātuvē. Sacensību sākums 

plkst.6:30. Pulcēšanās pie namiņa pilsētas peldvietā. 

VADĪBA. 

 Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ.Nr.40900008726). 

  Atbildīgais par sacensību norisi galvenais tiesnesis Jurijs Ņikandrovs (tel.nr. 29782225). 

DALĪBNIEKI. 
Sacensībās piedalās Jēkabpils un citu novadu makšķernieki bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. 

Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, drošību pie ūdeņiem un noteikumu ievērošanu, ko 

apliecina ar savu parakstu protokolā. 

 Pludiņmakšķerēšanā dalībnieki startē 2 grupās: 1) pieaugušie; 2) bērni vecumā līdz 15 g. ieskaitot. 

Bērni drīkst makšķerēt tikai pieaugušo klātbūtnē 

 Spiningošanā – pieaugušo grupā.  

NOTEIKUMI. 

Sacensības ir individuālas un risinās 4,5 stundas. Svēršana plkst. 11:00.  

    Pirms sacensībām dalībniekiem jāuzrāda makšķernieka karte un jāiegādājas Radžu UK 

makšķerēšanas licence. 

    Pludiņmakšķerēšana notiek no krasta ar vienu pludiņmakšķeri un vienu āķi. Minimālais attālums 

starp makšķerniekiem 5 metri.  

Spiningošana notiek no laivas. Katram dalībniekam jābūt vestei vai riņķim vai gaisa spilvenam. 

Bez drošības līdzekļiem startēt aizliegts. Ņemot vērā, ka laivu skaits ir ierobežots, dalībniekiem 

pieteikties laicīgi pie Radžu ūdenskrātuves inspektora Ainārs Iesalnieks (mob.t. 26596920). Izņēmuma 

kārtā sacensībās tiks atļauta spiningošana no savas laivas, kurai ir jābūt tehniskā kārtībā un reģistrētai 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

Sacensības tiek rīkotas ievērojot 2020. gada 26. marta Jēkabpils pilsētas domes saistošos 

noteikumus Nr.7 “Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību nolikums”. 

VĒRTĒŠANA. 

  Dalībnieka iegūto vietu nosaka pēc noķerto zivju kopsvara. Vienāda svara gadījumā augstāku vietu 

ieņem dalībnieks, kura lomā  

1) ir lielāks zivju skaits; 

2) smagākā zivs.  

 



 

 

 

APBALVOŠANA. 

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar kausu un balvām. 

PIETEIKUMI. 

Dalība sacensībās jāpiesaka galvenajam tiesnesim namiņā pie pilsētas peldvietas līdz plkst. 6:20. 

Dalības maksa EUR 2,00 (licence). 

CITI NOSACĪJUMI. 
Sacensību organizācijas izdevumus sedz Jēkabpils Sporta centrs. Izdevumus, kas saistīti ar 

dalībnieku ierašanos un uzturēšanos, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. 

Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos. 

 

      Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. 

      Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, 

adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


