
LMB MĒRNIEKU ZEMLEDUS  
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS 2014 

 

Sacensību mērķis 
� Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta un atpūtas veidu 

dabā 
� Noteikt mērnieku sabiedrībā labākos zemledus makšķerniekus 
� Neformālā gaisotnē apspriest nozarē notiekošo 

Vieta un laiks 
Peipusa ezers (konkrētāka vieta tiks paziņota 5 dienas iepriekš),  
2014. gada 22. februāris 
Izbraukšana no Cēsīm, plkst. 02:30 (stacijas vai tirgus „smilšu laukuma”) 
Sacensību sākums uzreiz pēc ierašanās ~plkst. 7:00,  
Jāatgriežas autobusā līdz plkst. 17:00 
Cēsīs atgriežamies ~20:00-21:00 
Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta var tikt mainīta. Par to, ne vēlāk kā piecu dienu 
laikā pirms sacensību sākuma, organizators informē visus, kas pieteikušies. 

Dalībnieki  
Sacensībās piedalās komandas vai individuāli dalībnieki (kurus apvienos komandās), 

kas kaut kādā mērā ir saistīti ar mērniecību. Komandā 2 dalībnieki, no kuriem vismaz viens 
ir saistīts ar mērniecības nozari (mērnieks, pensionēts mērnieks, VZD darbinieks, 
mērniecības instrumentu pārdevējs, LĢIA darbinieks, zemes ierīkotājs, utt.), otrs komandas 
dalībnieks drīkst būt šīs personas radinieks vai labs draugs. Autobusā vietu skaits ir limitēts, 
brauks tikai viens autobuss (Maksimums 46 vietas)! 

Dalības maksa 
LMB biedriem un pensionāriem – bez maksas, 
pārējiem dalībniekiem 5 EUR (dalības maksu pārskaitīt LMB, ar norādi „Par dalību 

makšķerēšanas sacensībās”). 
 

Sacensību noteikumi 
Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas dienas licencei Peipusa 

ezeram, skatieties saiti kā pie tās tikt, maksā 1 EUR 
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/amatieru-makskeresana-igaunijC481.php 

Sacensību atklāšana visiem vienādā laikā pēc tiesneša atļaujas, tiesnesis konkretizē 

dalībnieku skaitu, komandu sastāvus utt. Sacensības ilgst līdz 17:00, par katru nokavēto minūti 

tiek atrēķināti 100g no loma svara. 
Sacensību dalībnieki drīkst lietot jebkādus makšķerēšanas rīkus, kādus atļauj 

makšķerēšanas noteikumi. 
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības 

noteikumu ievērošanu. 

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana  
Tiks noteikta labākā komanda un individuālo nomināciju uzvarētāji.  
Uzvar tā komanda, kuras dalībnieki ieguvuši lielāko kopējo zivju svaru. Līdzīga 

svara (200gr. robežās) gadījumā uzvar tā komanda, kuras dalībniekam ir noķerta lielākā 
zivs. 

Individuālās nominācijas, apbalvoti tiek tie, kas noķēruši 
� Mazāko zivi, neskaitot ķīšus, garuma mērā: no zivs lūpām līdz astes galam 

(tikai neapgraizītas zivis ☺)  
� Lielāko zivi (svara mērā), jebkuru sugu (aizliegts mākslīgi piebāzt☺) 
� Visvairāk zivju sugas 

Iespējamas arī pārsteiguma balvas: jo vairāk dalībnieku, jo vairāk balvu! 
 

Pieteikumi jāiesniedz uz e-pastu lmb@lmb.lv līdz 16. februārim.  
Pieteikumā jānorāda:  
komandas nosaukums, ar mērniecību saistītās personas vārds,  
uzvārds, uzņēmums, otra komandas biedra vārds, dalībnieku tālruņa numuri. 
    

 Tiesnesis: Mārtiņš Platacis tel. 26185356 


