"NAKTS SPININGOŠANAS FESTIVĀLS - TUMSAS KAUSS 2020"
Festivāls makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli

NOLIKUMS
1. FESTIVĀLA MĒRĶIS
1.1. Popularizēt aktīvu atpūtu, kāda ir spiningošana no laivām, un parādīt tās daudzveidību. Tāpēc īpašais
formāts, kas ietver sevī vakara copi, nakts zandartu copi un agro rīta copi.
1.2. Makšķernieku pieredzes apmaiņa un jaunu iemaņu iegūšanas veicināšana.
1.3. Godīga sāncensības gara veicināšana

Festivāla organizatori - Arvis Ančevskis, Aigars Garais
Festivāla tiesneši - Arvis Ančevskis, Aigars Garais

Festivālu atbalsta - parcopi.lv

2. LAIKS UN VIETA
Festivāls notiek 2020. gada 4.jūlijā
Reģistrācijas, starta, finiša un apbalvošanas vieta - Sarkandaugavas garāžu kooperatīvs, Rīgā, Tvaika ielā
31 k-5
Makšķerēt atļauts Rīgas un Jūrmalas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas,
atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015
MK noteikumi Nr.800) ievērojot noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (
09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (04.02.2020 MK noteikumi Nr. 77),
ievērojot Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālos aizsardzības un izmantošanas
noteikumus(30.01.2018. MK noteikumi Nr. 65) un dabas lieguma "Jaunciems" individuālos aizsardzības
un izmantošanas noteikumus(21.02.2012. MK noteikumi Nr. 125)
20:00 – Reģistrācijas sākums
21:00 – Dalībnieki drīkst doties uz plānoto copes vietu
22:00 – Makšķerēšanas uzsākšana
06:00 – Makšķerēšanas beigas/Lomu reģistrācijas pārtraukšana
06:30 – Finišs(visiem dalībniekiem jāatrodās vismaz Sarkandaugavas garāžu kooperatīva kanālā)
06:30 – 07:00 Rezultātu apkopošana
07:00 – Apbalvošana
Organizatori, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ festivāla norises dienā var noteikt citu
sākuma laiku, festivāla ilgumu vai pārcelt festivālu.

3. FESTIVĀLA DALĪBNIEKI
Festivālā piedalās dalībnieki, kuri ir ielūgti vai pieteikušies Tumsas kausam 2020 un ir apstiprināti dalībai
kausā. Maksimums 25 laivas.
Dalības maksa – 10€ no katra dalībnieka
Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivas celtspējas un izmēru atbilstību ekipāžai. Katrā
laivā (motorlaivā) jābūt aprīkojumam atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos un ar palīgierīcēm zivs uzglabāšanai un/vai saudzīgai atbrīvošanai no āķa. Dalībniekiem jābūt

visiem vajadzīgajiem apgaismes līdzekļiem un dalībnieki paši atbild par savu drošību uz ūdens, par ko
apliecina reģistrējoties sacensībām.
Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasībām, ir jābūt
makšķerēšanas kartei un personas identitāti apliecinošam dokumentam vai dokumentam, kas apliecina
tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.
Vienā laivā drīkst startēt divi festivāla dalībnieki. Vairāk par divām personām laivā var atrasties tikai ar
galveno tiesnešu atļauju.
Dalībniekiem jāievēro visi likumi un normatīvie akti, kas ir spēkā makšķerēšanas vietā un laikā, tai skaitā
fiziskās distancēšanās noteikumus un citus “Covid-19” vīrusa ierobežošanas pasākumus.

4. FESTIVĀLA NOTEIKUMI
Festivāls notiek spiningošanā ar mākslīgo ēsmu individuālajā vērtējumā. Vienlaicīgi atļauts pielietot vienu
spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: asaris, līdaka, zandarts, sams – minimālam izmēram jāatbilst
noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.
Ieskaitē iet katra dalībnieka 10 lielākās zivis(garums cm)
Aizliegts velcēt un par ēsmu izmantot dzīvu vai beigtu ēsmas zivtiņu.
Festivāla laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem, arī tām, kas nepiedalās
sacensībās.
Bez tiesnešu atļaujas festivāla laikā laivu pamest ir aizliegts.
Aizliegts izrādīt klaju necieņu attiecībā uz citiem festivāla dalībniekiem, tiesnešiem, organizatoriem un to
pieņemtajiem lēmumiem. Nedrīkst jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem.
Aizliegts pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras nav iegūtas festivāla norises laikā, vai ir
iegūtas negodīgā vai nesportiskās veidā.
Aizliegts piedalīties festivālā manāmā alkohola reibumā.
Zemmēra zivis ieskaitē neiet, arī teiksim 49.9cm līdaka netiks skaitīta. Bet, piemēram 50.2cm līdaka tiks
skaitīta kā 51cm
Uzvarētājs tiks noteikts tādā veidā, ka uzvarētājs būs tas, kuram būs lielākā viņa noķerto garāko 10 zivju
centimetru summa!
Ja rezultāti vairākiem dalībniekiem būs vienādi, tad uzvarētājs būs tas, kuram būs garākā zivs. Ja arī šādā
veidā nevarēs noteikt uzvarētāju, tad tiks skatīti arī zivs garuma milimetri un šādā veidā noskaidrots

uzvarētājs.
Dalībnieku pienākums pēc katras noķertās zivs, kas dod dalībniekam punktus, to pēc iespējas ātrāk
nofotografēt uz sacensību organizatoru izdotās mērlentas un nosūtīt watsapā galvenajiem tiesnešiem.
Uz kuru tieši numuru sūtīt varēs uzzināt pie reģistrācijas.
Dalībniekiem jārēķinās ar to, ka daļa festivāla laika notiks tumsā, tāpēc telefoniem jābūt uzlādētiem un
apgaismojumam pietiekamam, lai var iesūtīt nepārprotamas un skaidri saskatāmas zivju bildes uz
mērlentas,
Zivis jāfotografē uz labā sāna, tā lai zivs galva atdurās pret mērlentas lenķīti.
Dalībnieki drīkst savu lomu paturēt, ievērojot makšķerēšanas noteikumus.
Rezultāti būs pieejami onlainā, bet stundu pirms festivāla beigām, onlain rezultāti tiks izņemti, lai
maksimāli saglabātu intrigu frestivāla dalībniekiem.
Dalībnieku, kurš pārkāpis festivāla noteikumus, galvenie tiesneši var sodīt, izvērtējot pārkāpuma
smagumu, līdz rezultātu anulēšanai.
Par pārkāptu finišēšanas laiku(ja dalībnieks(-i) līdz 6:30 nav Sarkandaugavas laivu kanālā) - viņa(-u)
rezultāti netiek skaitīti. Dalībnieks(-i) tiek diskvalificēti.
Rakstiski protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par festivāla rezultātiem tiek pieņemti 15 min.
pēc rezultātu apkopošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta
iesniedzējam.

5. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO
Reģistrējoties festivālam dalībnieks apliecina, ka organizatori drīkst izmantot viņa nodotos datus savām
vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo festivāla organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tām.
Reģistrējoties festivālam dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atļauj
piedalīties festivālā.
Reģistrējoties festivālam dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka par savu drošību,
aprīkojuma prasībām, pilnā mērā, viņš ir atbildīgs personīgi.

un tehniskā

Dalībnieks dod atļauju festivāla organizatoriem sava vārda, uzvārda, kā arī festivāla protokolu, pasākuma
foto un videomateriālu publicēšanu interneta vietnēs, soctīklos u.t.t.

6.UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
Tiks apbalvoti trīs veiksmīgākie festivāla dalībnieki, uzvarētājam tiks arī Tumsas kauss.

Balvu fonds uzvarētājiem tiek veidots no festivāla dalības maksas un festivāla atbalstītāju palīdzības.
Lai arī festivāls notiek individuālā vērtējumā, balvu saņems arī veiksmīgākā festivāla ekipāža. Šo balvu
saņems abi ekipāžas dalībnieki, kuri būs uzrādījuši veiksmīgāko koprezultātu starp tiem, kas startē divatā
vienā laivā.
Īpaša balva tiks garākās zivs noķērējam!
Organiztors ir tiesīgs ieviest labojumus un papildinājumus šajā nolikumā, ja tas ir nepieciešams.
Tālrunis uzziņām - 29995565, 29421391
Reģistrācija facebook lapā, rakstot Arvis Ančevskis, vai pa tālruni 29995565

