BĀRMEŅI VS PAVĀRI
PAVASARA

GRAND PRIX 2017

IZCĪŅA SPININGOŠANĀ

SACENSĪBU NOLIKUMS
Sacensību organizatori: “Latvijas Bārmeņu Federācija” (turpmāk tekstā LBF) un
biedrība “Pavāru klubs” (turpmāk tekstā PK)
Sacensību laiks: 2017. gada 27.maijs.
Sacensību vieta: Lielais un Mazais Baltezers.
https://www.ezeri.lv/database/2049/
https://www.ezeri.lv/database/2092/
Pirms sacensībām dalībniekiem tiks
izskaidrota ezera teritorija,
kurā būs atļauta sacensību norise.
Pieteikšanās sacensībām: pie atbildīgajām personām līdz 22.maijam (ieskaitot).
Piesakoties, lūdzu, informēt, ar ko vēlaties būt kopā laivā.
Atbildīgās personas:
Bārmeņiem Raitis Akerblūms – raitis@bartender.lv 26221355
Pavāriem Raimonds Zommers – rzommers@inbox.lv 28382637
Dalības maksa: EUR 10.00 / pers.
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SACENSĪBU NOTEIKUMI
I Vispārējie noteikumi.
1.1.

Sacensību dalībnieki –

ierobežojuma.

Citu

Latvijā strādājoši pavāri un bārmeņi

profesiju

pārstāvjiem,

kā

arī

bez vecuma

profesionālajiem

sporta

makšķerniekiem dalība sacensībās nav atļauta. Par dalībnieku atbilstību profesijai
atbildīgie no LBF puses Raitis Akerblūms ( 26221355), no Pavāru kluba puses
Raimonds Zommers ( 28382637).
1.2.

Šīs ir komandu sacensības, kurās būs viena kopēja bārmeņu komanda un viena

kopēja pavāru komanda (neatkarīgi no dalībnieku skaita).
1.3.

Sacensību veids – līdaku, asaru spiningošana. Citi makšķerēšanas veidi šajās

sacensībās nav atļauti.
1.4.

Sacensību mērķis – noķert pēc iespējas lielākas vismaz 3 zivis, kuras tiek

izvirzītas uz svēršanu. Trīs vislielāko zivju svara kopsumma katrā komandā noteiks,
kura no komandām būs uzvarējusi.
1.5.

Sacensību ekipējums – visu nepieciešamo makšķerēšanas ekipējumu katrs

dalībnieks sev nodrošina pats.
1.5.1. Katrā laivā obligāti ir jābūt vismaz 1 mērinstrumentam zivs garuma noteikšanai.
1.5.2. Dalībniekiem būs pieejamas airu laivas. Vēlamais personu skaits vienā laivā:
vismaz 2 personas, pārējais pašu dalībnieku ziņā, taču ievērojot drošības
noteikumus un nepārsniedzot laivā paredzēto cilvēku skaitu.
1.5.3. Divvietīgas laivas (Pella)

res maksa: 10.00 eur. Maksa par 1 dienas

makšķerēšanas licenci NAV pieejama.
1.5.4. NB! Laivu bāzei ir tikai 15 divvietīgās laivas Pella, tāpēc dalībniekus aicinām
pieteikties laicīgi, jo pie nomas laivām tiks pirmie 30 dalībnieki, pārejiem nāksies
par laivu rūpēties pašiem!!
1.5.5. Ir atļauts ņemt līdzi un lietot pašiem savas laivas.
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1.5.6. Sacensību organizatori nenodrošinās dalībniekus ar

elektromotoriem, taču

dalībniekiem ir atļauts lietot personīgos līdzi paņemtos elektromotorus.

II Vērtēšanas kritēriji un aizliegumi:
2.1. Katram dalībniekam ir atļauts paturēt pēc nozvejošanas maksimums 5 „izmēra”
līdakas. Par ”izmēra” līdaku ir uzskatāma jebkura līdaka, kuras garums ir ne mazāks kā
50.00 cm, neizstiepjot ar rokām, vai citādi mākslīgi ietekmējot zivs garumu!
2.2. Visas līdakas, kuras ir zem 50.00 cm, piemēram 49,5 cm, tiek klasificētas kā
„zemmēra” un tās paturēt vai izvirzīt uz svēršanu ir AIZLIEGTS! Par šī aizlieguma
neievērošanu attiecīgajai komandai – 3kg no komandas rezultāta.
2.3. Citas nozvejotās zivis, piemēram, asarus atļauts paturēt neierobežotā daudzumā.

III Sacensību norises plāns laika ierobežojumi.
3.1. Sacensību norise ir plānota 27.maijā no plkst 7.00 – 14.00.
3.2. Copes norises plāns:
5.45 – 6.30 dalībnieku ierašanās, reģistrācija, laivas formēšana;
6.45 – dalībnieku īssapulce pirms sacensībām;
7.00 – oficiālais sacensību starts;
14.00 – oficiālās sacensību beigas;
14.00 – 15.00 mērīšana, svēršana, apbalvošana.
15.00 - ….Pasākuma kulminācija – zivju zupa un pusdienas pie ugunskura,
labākie makšķernieku stāsti… ekipējuma salīdzināšana… mainīšanās ar vizuļiem…
3.3. Tikai pēc oficiālā kopīgā starta plkst.7.00 dalībnieki varēs ieņemt vietas laivās un
sākt zveju,
3.4. Līdz plkst 14.00 pilnīgi visiem komandu dalībniekiem ar nozvejotajām zivīm ir jābūt
krastā, pulcēšanās vietā.
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3.4.1. Ja dalībnieks ierodas pulcēšanās vietā pēc 14.00 noķertās zivis vērtēšanā
nepiedalās.
3.5. Visas zivis, kuras tiks noķertas pirms vai pēc noteiktā sacensību laika, vērtēšanā
nepiedalās.
3.6. Sacensību norisi, noteikumu ievērošanu, nozvejotās zivis un rezultātus uzraudzīs
neatkarīgs profesionāls sporta makšķernieks ar lielu pieredzi.

IV Sacensību apbalvošana.
4.1. Individuālā balva vislielākās zivs autoram: balva +diploms.
4.2. Individuālā veicināšanas balva vismazākās zivs autoram: veicināšanas balva +
diploms.
4.3. Īpaša balva netradicionālās, interesantākās zivs autoram: kauss.
4.4. GRAND PRIX 2017 uzvarētāju komandai: komandas kauss.

Organizatori:
Latvijas bārmeņu Federācija:
Pavāru Klubs:

Atbalsta:

Informatīvais atbalsts:
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