SACENSĪBU NOLIKUMS*
30.09.2020.
Sacensību organizators
SIA Kempings Dūšeļi
Sacensību mērķis:
1) Popularizēt makšķerēšanu kā lielisku atpūtas veidu.
2) Noteikt labāko 2020. gada rudens makšķerēšanas komandu un lielākās zivs ieguvēju.
Sacensību laiks un vieta:

Kempings Dūšeļi
Klīves, Babītes pag., Babītes nov.
https://duseli.lv/kontakti

2020. gada 08. novembris, ierašanās no
6:30 – 7:30, sacensības 8:00 – 15:00

Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ
sacensību dienā var tikt noteikts cits
sākuma vai beigu laiks.
Makšķerēšanas ilgums ir 7 stundas

Obligāta ir makšķerēšanas karte!
Pasākuma plāns:
1) 6:30-7:30

Reģistrēšanās

2) 8:00-15:00

Makšķerēšanas sacensības Babītes ezerā

3) 15:00-15:40

Zivju svēršana

4) 16:10-16:30

Apbalvošana

5) 16:30-18:00

Zupas ēšana

Pirms sacensībām dalībniekiem tiks izskaidrota ezera teritorija, kurā būs atļauta
sacensību norise.
1) DABAS LIEGUMA ”BABĪTES EZERS” INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS
NOTEIKUMI
2) Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

Ezerā ir atļauts lietot tikai airu laivas un elektomotorus!
Pieteikšanās sacensībām:
Tiešsaistē Kempinga Dūšeļi mājas lapā līdz 05.11.2020.:
https://duseli.lv/product/makskeresanas-sacensibas-duseli-2020
Papildus informācijai: 2 636 7717 vai 2 655 1939 (neskaidrību gadījumā dalības reģistrēšanai
mājas lapā)
Dalības maksa:
• EUR 40.00 / no komandas (2 pers.)
Laivu noma:
• Iekļauta cenā
Ar savu laivu:
• Iekļauts cenā – minēt pie reģistrācijas, ja ar savu laivu
Elektromotoru nomas (ezerā ir atļauti tikai elektromotori):
• http://www.motorunoma.lv
• http://www.salmonoma.lv

SACENSĪBU NOTEIKUMI
1. Sacensību dalībnieki – visu profesiju pārstāvji bez vecuma ierobežojuma. Vienam no komandas jābūt
sasniegušam 18 gadu vecumu.
2. Šīs ir komandu sacensības, kurās komanda sastāv no 2 personām vienā laivā.
3. Sacensību veids – spiningošana. Citi makšķerēšanas veidi šajās sacensībās nav atļauti.
4. Sacensību uzvarētāja komanda ir tā, kurai lielākais kopējais loma svars.
5. Balvas abiem uzvarējušās komandas dalībniekiem (balvu nevar nodot citai personai):
5.1. 1.vietai LAIVU NOMAS ABONEMENTS bez ierobežojuma 2021. gadam Kempingā Dūšeļi.
5.2.

2. vietai LAIVU NOMAS ABONEMENTS 10 reizēm 2021. gadam Kempingā Dūšeļi.

5.3.

3. vietai LAIVU NOMAS ABONEMENTS 5 reizēm 2021. gadam Kempingā Dūšeļi.

6. Sacensību ekipējums – visu nepieciešamo makšķerēšanas ekipējumu katrs dalībnieks sev nodrošina
pats.
7. Katrā laivā obligāti ir jābūt vismaz 1 mērinstrumentam zivs garuma noteikšanai.
8. Dalībniekiem būs pieejamas airu laivas. Atļautais personu skaits vienā laivā: 2 personas.
9. Organizators nodrošina ar laivām, dalībniekiem nav jāveic laivu rezervācijas!
10. Dalības maksa: 40.00 EUR / no komandas.
11. Reģistrēšanās laikā mājas lapā duseli.lv lūdzam logā Papildus informācija ierakstīt:
11.1. Abu dalībnieku vārdus un uzvārdus;
11.2. Komandas nosaukums;
11.3. Viena dalībnieka telefona numuru;
11.4. Ar savu vai Dūšeļu laivu;
11.5. Makšķerēšanas kartes numuru vai atzīmi, kāpēc karte nav nepieciešama (Makšķerēšanas karte nav
nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar
invaliditāti). Kartes numuru vai atzīmi iespējams atsūtīt arī uz duseli@duseli.lv līdz 05.11.2020;
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka tiek un tiks ievēroti Kempinga Dūšeļi iekšējās kārtības
noteikumi., DABAS LIEGUMA ”BABĪTES EZERS” INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS UN IZMANTOŠANAS
NOTEIKUMI, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

ATCERIES! OBLIGĀTA IR MAKŠĶERĒŠANAS KARTE!
ORGANIZĒ

SIA Kempings Dūšeļi 2020
*Sacensību organizators patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā pēc vajadzības.

