Sacensību programma hronoloģiskā secībā

Pieteikumu pieņemšana sākas:

01.10.2010.

Iepriekšējo pieteikumu pieņemšana beidzas:

20.10.2010. līdz plkst. 17:00

Starta numuru publicēšana internetā:

Automātiski, 24h laikā pēc
dalībnieka reģistrācijas un dalibas
maksas saņemšanas bankas kontā

Novēloto pieteikumu pieņemšana beidzas:

23.10. plkst. 07:30

Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā

22.10. no plkst. 20:00 līdz 22:00
23.10 no plkst. 06.00 līdz 08.00

Dalībnieku brokastis

23.10 no plkst. 06.00 līdz 08.00

Starta saraksta publicēšana:

23.10. plkst. 08:30

Sacensību atklāšana un vērtēšanas kritēriju izloze:

23.10. plkst. 08:45

Sacensību starts:

23.10. plkst. 09:00

Sacensību finišs:

23.10. plkst. 15:00

Dalībnieku pusdienas

23.10 no plkst. 15.00 līdz 16.30

Rezultātu publicēšana/apbalvošana

23.10. plkst. 17:00

1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Popularizēt Honda Marine
produktus, kā dabai draudzīgus aktīvās atpūtas realizēšanai.

2. Sacensību raksturojums
2.1. „Honda Marine kauss 2010” spiningošanā notiek Alūksnes ezerā.
2.2. „Honda Marine kauss 2010” spiningošanā notiek atbilstoši:

•

Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpnēs,

2009.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas
noteikumi” un Alūksnes pilsētas domes 2007.gada 15.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.
• „Honda Marine kauss 2010” sacensību Nolikumam.
• Sacensību Nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiek paziņoti Galvenā Tiesneša
apstiprinātos datētos Nolikuma papildinājumos.
2.3. Sacensību informācijas centra (Alūksnē, Atpūtas komplekā „Jaunsētas”)darba laiki:
•
22.10. no plkst. 17:00 līdz 22:00
•
23.10. no plkst. 06:00 līdz 18:00
•

3. Sacensību organizācija
3.1. Rīkotājs: Honda Baltic , SIA Nippon Auto, SIA H33
3.2. Kontaktpersonas:

Gints Zeiļa
eboat@eboat.lv Tel. +371 29215040
Aigars Auzers aigars.auzers@nipponauto.lv Tel. +371 29214919

3.3. Oficiālās personas:

•
•
•
•

Sacensību direktors
Galvenais tiesnesis
Galvenais sekretārs
Dalībnieku tiesnesis

Gints Zeiļa
Aigars Auzers
Kērlis Ķuzis
Jānis Sniķeris

4. Pieteikumi
4.1. Pieteikumu pieņemšana sākas: 01.10.2010.
4.2. Pieteikumu forma pieejama mājas lapā www.hondakauss.lv un Honda salonos

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Krasta ielā 42 vai Dārzciema ielā 121, Rīgā. Informācija pa tālruni +37129214919 vai
+37129215040
Pieteikums tiek uzskatīts par pilnīgu tikai tad, kad pilnībā samaksāta sacensību
dalības maksa.
Dalībnieki, kuri savu dalību piesaka pēc trešdienas 20.10.2010. plkst. 17:00, tiek
pielaisti pie sacensībām ar sacensību direktora atļauju. Novēloto pieteikumu var
veikt pa tālruni +371 29215040.
Dalībniekiem, kuri pieteikuši savu dalību sacensībās un veikuši sacensību dalības
maksu, bet nevar piedalīties šajās sacensībās, par to rakstiski jāinformē Sacensību
galvenais tiesnesis līdz trešdienai 20.10.2010. plkst. 17:00. Pretējā gadījumā
iemaksātā dalības nauda par dalību sacensībās atgriezta netiks.
Maksimālais dalībnieku skaits vienā ekipāžā – 2.
Dalībnieks ar savu parakstu reģistrējoties dalībai sacensību norises vietā apliecina
Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumu, Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu
Kuģošanas noteikumu, 2009.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un Alūksnes pilsētas domes 2007.gada
15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par licencēto makšķerēšanu
Alūksnes ezerā”,kā arī šī Nolikuma zināšanu un apņemšanos tos pildīt.

4.8. Dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina sava kuģošanas līdzekļa esamību

pilnīgā tehniskā kartībā un legālu izcelsmi.
4.9. Parakstot pieteikumu, dalībnieks atļauj Rīkotājam publicēt pieteikumā ietverto
informāciju Rīkotāja izvēlētos plašsaziņas līdzekļos.
4.10. Iesniedzot pieteikumu Dalībnieks atļauj Rīkotājam publicēt pieteikumā ietverto
informāciju Rīkotāja izvēlētos plašsaziņas līdzekļos.
4.11. Dalības maksa, dalībai sacensībās pieteikuma apstiprināšanai:
•
līdz trešdienai 20.10.2010, plkst. 17:00 – 20 (LVL) no dalībnieka
•
pēc trešdienas 20.10.2010, plkst. 17:00 – 30 (LVL) no dalībnieka
4.12. Dalības maksa.
•
Dalības maksā iekļauta vienas dienas makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā,
brokastis un pusdienas sacensību dienā.
•
Pieteikuma apstiprināšanai, dalības maksa jāiemaksā SIA „H33”,reģ.Nr.
LV 40003168256, Dārzciema 121, Rīga, LV 1035, KONTS:
LV48UNLA 0050003440189 A/S SEB banka SWIFT: UNLALV2X,
ar norādi ‘HM kauss spiningošanā 2010’, kā arī dalībnieka vārdu, uzvārdu
un ekipāžas nosaukumu
•
Dalības maksa skaidrā naudā iemaksājama Honda salonos Dārzciema ielā
121 un Krasta ielā 42, Rīgā
4.13. Dalības maksu atmaksā:
•
ja sacensības nenotiek Rīkotāja vainas dēļ – pilnībā;
•
ja sacensības nenotiek nepārvaramas varas apstākļu dēļ – 50% apmērā;
•
ja pieteicējs atsaka dalību sacensībās līdz 20.10.2010. plkst. 17:00 – pilnībā
4.14. Sacensībās var piedalīties jebkura persona, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus
Latvijas Republikas ūdenstilpnēs.

5. Dalībnieku dokumentu pārbaude
5.1. Dalībniekiem jāierodas uz reģistrāciju un dokumentu pārbaudi Sacensību

informācijas centrā Alūksnē, Atpūtas kompleksā „Jaunsētas”
līdz 23.10.2010. plkst. 08.00
5.2. Dalībnieku dokumentu pārbaudē ir jāuzrāda abu ekipāžas dalībnieku sekojošie
dokumenti:
•
personu apliecinošs dokuments,
•
makšķernieka karte (izņemot pensionāra vai skolnieka kartes īpašniekiem).
5.3. Dokumentu pārbaudes laikā dalībnieki saņem dalībnieka starta komplektu:

•
•
•

Starta numuru komplektu (uzlīmes)
Dalībnieka identifikācijas karti
Ezera karti ar iezīmētu slēgtu teritoriju.

6. Sacensību starts
6.1 Sacensību starts 23.10. plkst. 9:00

7. Sacensību norise
7.1. Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas

ūdenstilpnēs.
7.2. Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā, izņemot sacensību organizatoru
norādītu slēgtu teritoriju, par kuru sacensību dalībnieki tiek informēti sacensību
atklāšanā un saņemot dalībnieka reģistrācijas kartes.
7.3. Papildus tiek noteikts minimālais pieļaujamais zivs izmērs:
• Zandarts: 50 cm
• Asaris:
20 cm
• Līdaka: 60 cm
• citas zivis sacensībās netiek vērtētas.
7.4. Spiningojot vai velcējot, katram dalībniekam atļauts pielietot vienu spiningu, izņemot
norādīto gadījumu „Sacensību Nolikums punkts 7.5.”
7.5. Sacensībās drīkst piedalīties ekipāža 1(viena) cilvēka sastāvā, ja dalības maksa par šo
ekipāžu tiek veikta kā par 2(diviem) dalībniekiem.
7.6. Viena cilvēka ekipāža saglabā visas tiesības uz balvām un drīkst pielietot divus
spiningus sacensību laikā, ja tiek izpildīti punkta 7.5. nosacījumi.
7.7. Spiningošana vai velcēšana notiek no laivas, ne vairāk kā viena ekipāža laivā, ne
vairāk kā divi spiningi vienlaicīgi darbībā no vienas laivas.
7.8. Sacensību dalībniekam ir pienākums paziņot sacensību tiesnesim par noķerto lomu,
uzreiz pēc tā izvilkšanas laivā, ja tā izmērs atbilst sacensību nolikumam.
7.9. Sacensību tiesneši izvēles kārtībā apskatīs un fiksēs lomu uzreiz pēc tā noķeršanas,
nodrošinot ierašanos 5 minūšu laikā no paziņojuma brīža.
7.10. Drīkst pielietot mākslīgo ēsmas imitāciju – vizuli, vai cita veida mānekli.
7.11. Nedrīkst izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas, vai citu dabīgo ēsmu, kā arī visa veida
vertikālās makšķerēšanas sistēmas.
7.12. Ekipāžas rezultāts spiningošanā netiek vērtēts, ja ekipāža nav izpildījusi punkta 7.8.
nosacījumus.
7.13. Ekipāžas rezultāts spiningošanā netiek vērtēts, ja līdz noteiktajam sacensību finiša
laikam, noķertais loms nav nosvērts.
7.14. Ekipāžas, kas lomā uzrāda aizliegtas vai zem sacensību nolikuma atļautā mēra
noķertas zivis, tiek diskvalificētas.
7.15. Atļauts izmantot visa veida laivas motorus, kā arī jebkuras elektroniskās palīgierīces.
7.16. Sacensību dalībniekiem aizliegts nodot savu lomu citai ekipāžai. Par noteikumu
pārkāpumu ekipāža tiek diskvalificēta.
7.17. Dalībnieku laivas nedrīkst atrasties tuvāk par 50m viena no otras. Pretējā gadījumā
abas ekipāžas tiek diskvalificētas.
7.18. Sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par sacensību noteikumu ievērošanu pret
trešajām personām.

7.19. Gadījumā, ja apstākļu spiestām, ekipāžām ir jāsatuvojas tuvāk par atļauto distanci,

tad to var izdarīt iepriekš izsaucot sacensību tiesnesi uz notikuma vietu pa telefona
numuriem, kas uzrādīti dalībnieka kartē.
7.20. Sacensību dalībniekam ir aizliegts sacensību laikā atrasties krastā, vai meldru zonā,
ārpus sacensību organizētāja norādītās teritorijas atpūtas kompleksā „Jaunsētas”.
Par dalībnieka atrašanos ārpus sacensībām norādītās teritorijas, dalībnieka ekipāža
tiks diskvalificēta.
7.21. Sacensību dalībniekam ir aizliegts atrasties uz sacensību laiku slēgtās ūdens
teritorijās. Par noteikumu pārkāpumu ekipāža tiek diskvalificēta.
7.22. Sacensību Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību uz ūdens un drošības līdzekļiem
laivā.
7.23. Sacensību tiesneši kontrolēs sacensību norisi un noteikumu izpildi uz ūdens.

8. Sacensību finišs
8.1. Ekipāžām jāierodas sacensību informācijas centrā uz loma svēršanu un reģistrāciju

ne vēlāk kā plkst. 15:00.
8.2. Pēc plkst. 15:00 lomi svēršanai vairs netiks pieņemti.

9. Rezultāti un apbalvošana
9.1. Vērtētas tiek laivu ekipāžas.
9.2. Vērtētas tiek plēsīgās zivis, kas noķertas sacensību laikā.
9.3. Vērtēšanas sistēma un uzvarētāja noteikšanas kārtība tiks noteikta sacensību

atklāšanas brīdī.
9.4. Rīkotāji apbalvo 1-3. vietu ieguvējus.
• Ekipāža, kas izcīnījusi pirmo vietu, iegūst balvu-HONDA laivu 3 M un HONDA
benzīnmotoru 5 ZS
• Ekipāža, kas izcīnījusi otro vietu, iegūst elektromotora MINN KOTA komplektu
TRAXXIS 55-36 SC
• Ekipāža, kas izcīnījusi trešo vietu, iegūst HUMMINBIRD 718 eholoti.
9.5. Rīkotājs patur sev tiesības noteikt papildus balvas sacensību dalībniekiem.

•

pārsteiguma balvas

•

veicināšanas balvas

Saudzēsim dabu ! Ne Asakas !

