
"PARCOPI.LV BĻITKOŠANAS KAUSS 2022" 

Sacensības zemledus makšķerēšanā ar bļitkām 

 

NOLIKUMS 

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS 

1.1. Popularizēt aktīvu atpūtu, kāda ir zemledus makšķerēšana, un parādīt tās daudzveidību.  

1.2. Bļitkošana Latvijā ir izsenis bijusi populārs zemledus makšķerēšanas veids, daudzviet notiek sacensības 

šajā sporta veidā, tāpēc šādas tradīcijas mēģinām arī ieviest Latvijas zemledus makšķerēšanā. 

1.3. Popularizēt veselīgu un aktīvu atpūtu, kāda ir zemledus makšķerēšana un parādīt tās daudzveidību, 

tāpēc šoreiz ķeršana notiks tikai ar bļitku palīdzību 

1.4. Makšķernieku pieredzes apmaiņa un jaunu iemaņu iegūšanas veicināšana. 

1.5. Godīga sacensības gara veicināšana. 

 

Sacensību organizators - biedrība "Parcopi.lv", Reģ. Nr. 40008308274, Vecmīlgrāvja 6. līnija 4 - 20, Rīga, 
LV-1015, e-pasts: parcopi@parcopi.lv 

Sacensību galvenie tiesneši – Aigars Garais, Arvis Ančevskis 

Atbildīgais par medīcinas pakalpojumu pieejamību un epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu - 
Arvis Ančevskis 

Atbildīgais par sabiedrisko kārtību, drošības noteikumu un visu normatīvo aktu ievērošanu – Aigars Garais 

 

2. NORISES LAIKS UN DIENASKĀRTĪBA 

Sacensības notiek Carnikavas novadā, Dzirnezerā 2022.gada 12.februārī. Sacensību sākums 9:00, pulcēšanās 

no 8:30. Dalībnieku pulcēšanās notiek norādītājā vietā. Tas ir, pārbraucot Gaujas tiltu, virzienā uz 

Saulkrastiem, tad nogriežoties pirmajā pagriezienā pa kreisi, pa Dzirnupes ielu, un tad nogriežoties pa labi 
norādītajā vietā pie transformatora stabiem un izbraucot caur mežiņu. No šosejas līdz pagriezienam pa labi 

ir kādas 3-5min un caur mežiņu vēl 1-2min. Satiekamies tieši pie ezera, kur ir vieta pietiekami diezgan daudz 
mašīnām. Tur būs arī sacensību reģistrācija un starts. 

Reģistrācija: 8:30 - 8:55 

 



Sacensības notiek "Zaļajā režīmā". Dalībniekiem lūgums nedrūzmēties, pie galdiņa lūdzu nākt pa vienam un 
ievērot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Dalībniekiem jāiesniedz iepriekš izprintēts un aizpildīts 
APLIECINĀJUMS par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu sporta pasākumā. 
Apliecinājumu var lejuplādēt pēc šī linka - http://parcopi.lv/Pielikums_Sac_drosibas_protokoloam.doc 

(Aizpildītie apliecinājumi tiks iznīcināti 30 dienas pēc sporta pasākuma noslēguma.) 

Starts: 9:00 

Sacensību beigas: 13:00 

Jābūt finišā: 13:05 

Izloze pa sektoriem nebūs, dalībnieki izvietosies pēc saviem ieskatiem. Bet sacensību vieta būs ierobežota. 
Sacensības notiks "Mazajā Dzirnezerā"+ daļa no Dzirnezera(līdz salas niedru sienai), uz vietas tiks parādīts. 

Lūgums ievērot elementārās pieklājības normas. Sacensības tiesās 2 tiesneši. Uz finiša laiku visiem jābūt 
finiša zonā, pretī starta vietai, kur notiks zivju svēršana un uzvarētāju apbalvošana. Beigu signāla nebūs, 

13:00 jābeidz makšķerēt un 13:05 jābūt finiša zonā! Finišs notiks uz ledus, tieši pie starta vietas.  

Dalībniekiem jāievēro distance un valstī noteiktās epidemioloģiskās normas.  

Organizators, nelabvēlīgos laika apstākļos, drošības apsvērumu dēļ, sacensību norises dienā var noteikt citu 
sākuma laiku, sacensību ilgumu vai pārcelt sacensības. 

 

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās Parcopi.lv biedri un LMSF biedri 

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. 

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. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

Sacensības uzsāk visi vienlaicīgi pēc signāla. Par ātrāku startu diskvalifikācija. 

13:00 jābeidz makšķerēt. 

13:05 obligāti jābūt finiša vietā. Par nokavēšanu - rezultāta neesamība! 

Makšķerēšana notiek tikai ar bļitkām. 

Tās var būt ar kustīgiem āķiem un ielodētiem. 

http://parcopi.lv/Pielikums_Sac_drosibas_protokoloam.doc


Aizliegts izmantot mormiškas un dabīgo ēsmu 

Aizliegts iebarot 

Vienlaicīgi drīkst izmantot vienu makšķeri 

Nedrīkst izmantot šķērsenes, čortus, boldas u.c. Tikai klasiskās bļitkas. 

Ja kādam apnīk ātrāk par sacensību beigām, tad jāsauc tiesnesis, lai viņš piefiksē rezultātu un tālāk 

dalībnieks var ķert kā viņam patīk, rezultāts paliks tas, kurš piefiksēts! 

Aizliegts urbt tuvāk par 2m no cita sacensību dalībnieka 

Zivis jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā. 

Aizliegts nodod savas zivis kādam citam sacensību dalībniekam uz svēršanu. 

Sacensību beigās zivis tiek nodotas tiesnesim, turpat uz ledus. 

Sacensību dalībnieki paši atbild un rūpējās par savu drošību uz ledus. 

Aizliegts atstāt uz ledus atkritumus, tos aiz sevis jāsavāc. 

Aizliegts izrādīt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, tiesnešiem, organizatoriem un to 
pieņemtajiem lēmumiem. Nedrīkst jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem. 

Aizliegts piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā. 

Pēc nosvēršanas dalībnieki drīkst savu lomu paturēt. Nepaturētās zivis tiks nogādātas dzīvniekiem par 
barību. 

Dalībnieku, kurš pārkāpis sacensību noteikumus, galvenie tiesneši var sodīt, izvērtējot pārkāpuma smagumu, 
līdz rezultātu anulēšanai. 

 

5. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO 

Reģistrējoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka organizatori drīkst izmantot viņa nodotos datus savām 
vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tām.  

Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atļauj piedalīties 
sacensībās un iesniedz iepriekš aizpildītu APLIECINĀJUMU par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 

izplatīšanas ierobežošanu sporta pasākumā. 

Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka par savu drošību pilnā mērā, viņš ir 
atbildīgs personīgi. 

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



 

6.UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

Dalībnieku lomi tiek nosvērti un uzvar tas, kuram ir lielāks loma kopsvars. Ja vairākiem dalībniekiem ir 
vienāds loma svars, tad uzvar tas, kuram ir lielākā zivs. Ieskaitē iet asari, zandarti no 45cm garuma un līdakas 
no 50cm garuma.  

 

7.UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 

Apbalvoti tiks trīs labākie sportisti individuālajā vērtējumā un lielākās noķertās zivs īpašnieks. Uzvarētājam 
tiks pasniegts ceļojošais parcopi.lv kauss. Šis kauss paliks uzvarētāja īpašumā līdz nākamā gada sacensībām. 
No Carnikavas Makšķerēšanas skolas speciālo kausu saņems trīs lielāko asaru noķērējs! 

Laika apstākļu dēļ un/vai valstī noteikto epidemioloģisko prasību dēļ sacensību laiks var tikt mainīts, vai 
sacensības var tikt pārceltas, vai atceltas! 

Organizators ir tiesīgs ieviest labojumus un papildinājumus šajā nolikumā, ja tas ir nepieciešams. 

Pieteikumus sūtīt Aigars Garais pa tālruni 29421391, uz e-pastu parcopi@parcopi.lv, vai soctīklu profilā. 

 

 

 

 

 


