Makšķerēšanas kauss spiningošanā ar mākslīgo mānekli
Usmas Virtuālais kauss 2020
(Kauss)
NOLIKUMS
I. Daļa
VISPĀRĪGI
1. KONKURSA NORISES MĒRĶIS UN MISIJA
1.1. popularizēt makšķerēšanu kā aizraujošu, aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, - sportu, vaļasprieku un
atpūtu, kas brīvi pieejama ikvienam iedzīvotājam.
1.2. vietnes “Mana Cope” attālinātā makšķerēšanas pakalpojuma darbības pārbaude, labāko spiningotāju
noskaidrošana.
1.3. Kausā tiek ievērots princips - noķer, nofotografē, atbrīvo vai paturi.
2. ORGANIZATORS
Biedrība „Usmas krasts” sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Kontakt persona – Atis Maldonis, tālr. 29256487, e-pasts: info@bukdangas.lv.
3. TIESNEŠU SASTĀVS
Kausa galvenais tiesnesis: Agnese Neimane - Jordane, tel.nr. 26360007,
Tiesnese: Iveta Maldone.
Tiesneši lēmumus pieņem koleģiāli.
4. NORISES LAIKS
2020. gada 7. novembris (sestdiena) un 8. novembris (svētdiena)
5. NORISES VIETA
Usmas ezers, Usmas pagasts, Ventspils novads.
6. DALĪBNIEKI
Kausā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu
7. DALĪBNIEKU APŅEMŠANĀS
7.1. Piesakoties Kausam, dalībnieks apņemas:
7.1.1. apmaksāt organizatora noteikto dalības maksu noteiktajā termiņā,
7.1.2. ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, tiesnešu kolēģijas lēmumus,
7.1.3. ievērot Kausa nolikumu, Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumus Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (Makšķerēšanas noteikumi), Ministru kabineta 2016. gada 9.
februāra noteikumus Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” (Kuģošanas
noteikumi), Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība", Ventspils novada pašvaldības 27.02.2020. saistošie noteikumus Nr. 2
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā”; Moricsalas dabas rezervāta likumu, kā arī citus
likumus un normatīvos aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā.
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8. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI
8.1. Kausam, ievērojot nolikumā rakstīto, var pieteikties kā ekipāža 1 vai 2 cilvēku sastāvā.
8.2. Pieteikšanās notiek elektroniski, izmantojot vietni “Mana Cope” – mobilo lietotni vai tīmekļvietni
www.manacope.lv;
8.3. Pieteikumus pieņem līdz 2020. gada 6. novembrim plkst. 23:59 (iesūtīšanas laiks)
8.4. Dalības maksa jāiemaksā līdz 2020. gada 6. novembra, plkst. 23:59.
8.5. Izmaiņas dalībnieku sastāvā var pieteikt līdz 2020. gada 6. novembra, plkst. 23:59.
8.6. Kausā nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas
jāievēro 2 metru distance. Kausa dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

II daļa
SPININGOŠANA AR MĀKSLĪGO MĀNEKLI NO LAIVĀM
9. IESKAITE
9.1. ekipāžas, kas sastāv no viena vai diviem makšķerniekiem,
9.2. dalībnieki tiek vērtēti vienā klasē,
9.3. atļauts izmantot Lowrance LiveSight, Garmin Panoptix LiveScope, vai līdzvērtīgu tehnoloģiju.
10. NOTIKUMA VIETA:
10.1. Usmas ezers, Usmas pagasts, Ventspils novads.
11. KAUSA NORISE
11.1. Kauss notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku.
11.2. Katras ekipāžas abiem makšķerniekiem jāreģistrējas Kausam, izmantojot vietni “Mana cope”, ekipāžas, kas
sastāv no 2 makšķerniekiem, abus makšķerniekus reģistrē viena persona no ekipāžas.
11.3. Pēc reģistrācijas, pieteikumā norādītajai ekipāžas kontaktpersonai tiek nosūtīts tai piešķirtais komandas numurs.
11.4. Kausa norises dienās visos Usmas ezera kempingos, atpūtas vietās un Usmas ezera laivu ielaišanas vietās būs
pieejamas Kausa mērlentas, kas jāizmanto noķerto lomu reģistrācijai.
11.5. Ja kāds no makšķerniekiem pēkšņi saslimst vai tam ir cits attaisnojošs iemesls neierasties uz kādu no Kausa
dienām, makšķernieku drīkst nomainīt cits vai tā pārinieks drīkst startēt viens.
11.6. Sestdienā laikā no plkst. 7-30 līdz 16-00 un svētdienā no plkst. 7-30 līdz 15-00 makšķernieki var doties makšķerēt
ezerā no laivām no visiem kempingiem, atpūtas vietām un Usmas ezera laivu ielaišanas vietām.
11.7. Makšķerēšanas akvatorija ir Usmas ezers visā ezera platībā, ievērojot 8.1.3. punktā norādītās likumdošanas
prasības. Vietu, kur makšķerēt, ekipāža var brīvi izvēlēties, izvērtējot laivas tehnisko stāvokli, tehniskās iespējas
un degvielas krājumus, ar aprēķinu, lai varētu ievērot Kausa norises grafiku.
11.8. Zivis tiek ķertas spiningošanas tehnikā, vienam makšķerniekam vienlaicīgi izmantojot vienu spiningu, kas
aprīkots ar mākslīgo ēsmu. Velcēšana ir atļauta.
11.9. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem ekipāžas dalībnieki. Ekipāžas rezultāti tiek fiksēti, ievadot datus vietnē “Mana
Cope” esošajā Kausa Lomu atskaitē.
11.10. Makšķerniekiem makšķerēšanai paredzētajā laikā atstāt laivu bez saskaņošanas ar tienešu kolēģiju kategoriski
aizliegts.
12. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRĀFĒŠANA UN TO IESNIEGŠANA
Noķertā loma reģistrācijai:
12.1. Šī nolikuma 11.6. punktā norādītajā laikā Kausa dalībnieki katru noķerto zivi reģistrē atsevišķi, izmantojot vietnes
“Mana Cope” sadaļu “Mana Cope/Profils”, apakšsadaļā “Mani pirkumi”, pie ekipāžas Kausa licences, “Lomu
atskaitē” izvēloties pogu “Pievienot lomu” pievienojot šādu informāciju:
12.1.1. norāda datumu, zivju sugu, atzīmē norādi zivs paturēta vai atlaista, izvēlas Usmas ezeru kā loma gūšanas
vietu, norāda znoķerto zivju skaitu 1 gab., zivs izmēru cm un svaru kg;
12.1.2. loma informācijai vienu pēc otras pievieno divas zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:
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12.1.2.1. Pirmā fotogrāfija - zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri redzams:
12.1.2.1.1. Zivs garums un skaitļi uz mērlentes (zivs purnam jābūt atbalstītam pret mērlentas
sākumu);
12.1.3.1.2. Makšķernieka, kurš noķēris zivi, ekipāžas reģistrācijas numurs;
12.1.3.2. Otra fotogrāfija - Zivs nofotografēta kopā ar loma ieguvēju un skaidri redzamu viņa ekipāžas
reģistrācijas numuru.
12.1.3. Abās fotogrāfijās ir jābūt skaidri un pilnībā redzamam zivs kreisajam sānam.
12.2. Informāciju par lomu jāievada ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no ūdens.
12.3. Ja iesūtītās fotogrāfijas, abas vai viena no tām, neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tiesneši tās neieskaita bez
paskaidrojumiem, bet nosūta informāciju SMS uz ekipāžas konatkttālruņa Nr. Tiesnešu lēmums ir neapstrīdams.
12.4. 15 (piecpadsmit) minūtes pēc makšķerēšanas laika beigām jāiesniedz ekipāžas lomu atskaite.
12.5. Par ekipāžas lomu atskaites iesniegšanu atbildīgi ir ekipāžas makšķernieki.
12.6. Tiesnešu kolēģija izskata tikai tādas ekipāžu lomu atskaites, kas iesniegtas, ievērojot šī nolikuma 12.4. punkta
prasības, kā arī lomu atskaitei pievienieto lomi atbilst šī nolikuma 12.1. punkta prasībām. Netiek vērtēti lomi:
12.6.1. ja informācija par lomu iesniegta pēc šī nolikuma 12.4.punktā noteiktā termiņa;
12.6.2. bez pievienotām fotogrāfijām;
12.7. Tiesneši anulē vērtējumu lomiem, kuros redzamās zivis nav reģistrētas lomu atskaitē vai nav iesniegtas abas
fotogrāfijas, vai zivs fotogrāfija neatbilst šo noteikumu 12.1. punktā aprakstītajiem kritērijiem.
12.8. Tiesnešiem ir tiesības veikt uz ekipāžu norādīto tālruņa numuru video zvanu Kausa norises laikā, lai pārliecinātos
par šī nolikuma ievērošanu.
12.8. Ja tiesnešu kolēģijai ir radušās aizdomas par loma autentiskumu, un Kausa dalībnieks nevar pārliecinoši pierādīt
pretējo, tiesneši attiecīgo zivi neieskaita. Tiesnešu lēmums ir neapstrīdams.
13. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
13.1. Vērtētas tiek līdakas no 50 cm, zandarti no 45 cm, asari no 18 cm, kuri reģistrēti lomu atskaitē un iesniegti
atbilstoši šim nolikumam.
13.2. Dienas rezultātu veido balles, ko piešķir par katru garuma centimetru 3 (trīs) lielākajām plēsīgajām zivīm no
šādām sugām: līdaka, zandarts, asaris.
13.3. Zivs garuma reģistrācija lomu atskaitē jāveic sekojoši:
13.3.1. Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, līdaka 51.2cm, tiek
reģistrēta kā 52cm, asaris, 26.7cm, tiek reģistrēts kā 27cm.
13.3.2. Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. Nekādiem izmēriem
zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. Piemēram, līdaka 49.90 cm, nav uzskatām par
50cm garu līdaku.
13.4. Atbilstoši saņemtajām ballēm, ekipāžām tiek sadalītas vietas. Vietas numurs attiecīgajā dienā atbilst saņemto
punktu skaitam, vairāk balles augstāka vieta.
13.5. Vienādu baļļu gadījumā augstāku vietu ieņem tā ekipāža, kurai ieskaitītas 9 zivis, ja tādas nav, kura noķērusi
garāko zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, austāko vietu ieņem ekipāža, kura ieskaites zivi noķērusi tuvāk
makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku vietu iegūst ekipāža, kura pirmā, noķērusi ieskaites
zivi.
13.6. Abu dienu punktu summa veido ekipāžas kopējo rezultātu, mazāk punktu augstāka vieta.
13.7. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ieskaitītas 18 zivis, ja tādu nav, kurai abu
dienu baļļu summa ir lielāka, ja baļļu summa vienāda, tā ekipāža, kura noķērusi garāko zivi, ja garākās zivs
izmērs sakrīt, augstāko vietu ieņem ekipāža, kura ieskaites zivi noķērusi tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām
Kausa norises otrajā dienā, ja laiks sakrīt, pirmā noķērusi ieskaites zivi Kausa norises pirmajā dienā, ja ar šiem
kritērijiem nepietiek lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija ar aprēķinu, ka augstāku vietu iegūst ekipāža, kura
parādījusi labākas iemaņas, prasmes, kas var kalpot par paraugu citiem.
13.8. Tiesnešu kolēģija patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus, pamatojoties uz dalībnieku iesūtītajām zivju
fotogrāfijām.
14. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS
14.1. Makšķernieku minimālais vecums - pilni 12 gadi uz Kausa reģistrācijas pirmo dienu.
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14.2. Makšķernieku fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj piedalīties Kausā.
14.3. Makšķernieki ir pieteikti Kausam un par ekipāžas startu ir samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā
noteiktā termiņā.
14.4. Makšķerniekiem sevi jānodrošina ar:
14.4.1. Uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētu aplikāciju
“Mana Cope”, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un augšuplādēt fotoattēlus katrā Kausa norises
dienā;
14.4.2. Derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai dokumentu, kas atļauj makšķerēt
bez tās;
14.4.3. Derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt kuģošanas līdzekli (vismaz vienam no ekipāžas
startējošiem makšķerniekiem);
14.4.4. Spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem saudzīgai zivs
uztveršanai un atbrīvošanai.
14.5. Makšķerniekiem sevi jānodrošina ar:
14.5.1. Laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;
14.5.2. Ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami.
14.6. Ekipāžai jābūt nodrošinātai ar:
14.6.1. Ķuģošanas līdzekli, kurš, aprīkots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un makšķernieku
vajadzībām un ir tehniskā kārtībā;
14.7. Dalībnieku laivu apsardze Kausa norises laikā netiks nodrošināta, dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi
jārūpējas par savu makšķerēšanas aprīkojumu, tā pieskatīšanu un neatstāšanu bez uzraudzības. Organizatori
neuzņemas atbildību par Kausa dalībnieku laivām, aprīkojumu un personīgajām mantām.
14.8. Kausa dalībniekiem laivu nolaišana ūdenī jāizdara savlaicīgi, jo pieejas vietas ir ierobežotā skaitā.
14.9. Kausa dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu ievērošanu pilnā mērā
atbild tikai personīgi.
14.10. Makšķernieki neiebilst laivas un tās aprīkojuma pārbaudei pirms Kausa sākuma katrā Kausa norises dienā.
15. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN DALĪBAS MAKSA
15.1. Pieteikšanās:
15.1.1. Pieteikumi dalībai Kausā tiek pieņemti līdz 2020. gada 6. novembrim plkst. 23:59 (iesūtīšanas
laiks)
15.1.2. Saite uz Kausa dalībnieku reģistrāciju tiek publicēta tīmekļvietnē www.usmasezers.lv, Mana cope un
Makskeresanskarte.lv Facebook lapā un ir aizpildāma un iesniedzama tikai elektroniski.
15.1.3. Izmaiņas var pieteikt līdz 2020. gada 6. novembrim plkst. 23:59, nosūtot informāciju uz
info@manacope.lv.
15.2. Dalības maksa:
15.2.1. Dalības maksa ekipāžai, kura piesakās dalībai ir 30 EUR (Trīsdesmit eiro, 00 centi), jeb 15.00 EUR
(Piecpadsmit eiro, 00 centi) vienam makšķerniekam par abām Kausa norises dienām
15.2.2. Dalības maksa jāiemaksā pilnā apmērā līdz 2020. gada 6. novembra, plkst 23:59
15.3. Ja Kausa organizators nolikumā norādītajā laikā nav informēts par izmaiņām un ekipāža nepiedalās Kausā vai
nestartē vienā no Kausa norises dienām, ekipāža tiek diskvalificēta, nepielaista vai atstādināta no dalības
Kausā, iemaksāto dalības maksu vai tās daļu neatmaksā.
15.4. Kausa organizators patur tiesības atteikt dalībniekam dalību Kausā, par to rakstiski informējot dalībnieku līdz
2020. gada 7. novembra plkst. 7:00. Šādā gadījumā iemaksātā dalības maksa tiek atgriezta dalībniekam,
ieskaitītot kontā, no kura tika saņemts maksājums.
16. AIZLIEGTS
16.1. Piedalīties Kausā manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu vienbalsīgi nosaka tiesnešu kolēģija un
šis lēmums nav apstrīdams).
16.2. Reģistrēt zivis, kuras iegūtas pirms Kausa norises atvēlētā laika, kuras noķērusi cita persona, vai zivs noķerta
aizķerot (āķis atrodas aiz žaunu vāka ķermenī, spurā vai astē) vai savādāk krāpties.
16.3. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu.
16.4. Kausa norises vietā un laikā lietot morālu rupjību vai fizisku
spēku.
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16.5. Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem Kausa dalībniekiem, makšķerniekiem, tiesnešiem,
skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem.
16.6. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes un reģistrācija kartes.
16.7. Uzsākt makšķerēt pirms makšķerēšanai atvēlētā laika, makšķerēt pēc makšķerēšanai atvēlētā laika beigām līdz
loma atskaites iesniegšanai.
16.8. Kavēt reģistrēšanos un ierašanos starta vietā.
16.9. Kavēt atgriešanos un/vai lomu atskaites iesniegšanu noteiktā termiņā.
16.10. Sniegt palīdzību zivs izvadīšanā, kamēr māneklis atrodas ūdenī
16.11. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis.
16.12. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi.
16.13. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi vienai personai.
16.15. Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās Kausā, gan arī tādiem, kas
nepiedalās. Ja uz enkura stāvošam ekipāžas kuģošanas līdzeklim tuvojas cits kuģošanas līdzklis tuvāk par 50m,
tad makšķerniekam ir pienākums to brīdināt ievērot 50m distanci.
16.16. Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem, kuri piedalās Kausā.
16.17. Atrodoties šaurā vietā, kas nepieciešama, lai pārvietotos tālāk ūdenstilpē, turpināt spiningot, kamēr kuģošanas
līdzeklis kustībā ir tuvāk par 50m.
17. SODU PIEŠĶIRŠANA
17.1. Par šī nolikuma 16.1. līdz 16.7. punkta pārkāpumiem ekipāža tiek diskvalificēta no Kausa.
17.2. Par šī nolikuma 16.8. līdz 16.17. punkta pārkāpumiem makšķernieks var tikt sodīts ar vienu vai vairākiem
punktiem, ko pieskaita attiecīgās dienas rezultātam.
17.3. Par šī nolikuma pārkāpšanu, tiesnešu kolēģija var pielietot sekojošus sodu veidus:
17.3.1. nolikumā noteikto;
17.3.2. izteikt brīdinājumu;
17.3.3. piešķirt soda punktu vai punktus;
17.3.4. anulēt dienas rezultātu;
17.3.5. anulēt Kausa rezultātu.
17.4. Tiesnešu kolēģija lēmumus pieņem vienbalsīgi.
17.5. Īpaši rupja vai, atkārtotu vairākkārtēju pārkāpumu gadījumā, vai, ja pārkāpuma rezultātā nodarīts būtisks
kaitējums organizatora vai atbalstītāja prestižam, tiesnešu kolēģija var pieņem lēmumu lūgt Latvijas
Makšķerēšanas Sporta federācijas valdi piešķirt makšķerniekam, kurš reģistrēts makšķerēšanas sporta
komandās, diskvalifikāciju uz noteiktu laika periodu.
17.6. Ja makšķernieki tiek pieķerti krāpšanā attiecībā uz rezultātu iesniegšanu, - ja zivis nav pašu makšķernieku
noķertas attiecīgajā Kausa norises dienā un laikā, bet tās ir iegūtas iepriekš, tās tiek pievestas klāt vai ir tikušas
noķertas un ievietotas murdā vai kā tamlīdzīgi noslēptas ūdenī, vai arī iegūtas jebkādā citā veidā izņemot
spiningošanas tehniku, vainīgie makšķernieki tiek nekavējoties diskvalificēti no Kausa.
18. REKLĀMA
18.1. Reklāma uz dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas un automašīnām nav aizliegta.
18.2. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai dalīt aizliegts.
18.3. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek Kausa atklāšanas un
apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, aizliegta.
18.4. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesneša kolēģijas lūguma dalībniekiem jāpārvieto savs
transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu.
19. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO
19.1. Piesakoties Kausam dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām
ciktāl tas attiecas uz šī notikuma organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tā.
19.2. Reģistrējoties Kausam dalībnieks, ar savu piekrišanu apliecina, ka:
19.2.1 viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Biedrības “Usmas krasts” rīkotajā Kausā;
19.2.2.par savu drošību, tai skaitā pie ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;
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19.2.3.ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai
veselības apdraudējumu;
19.2.4.dalībnieks dod atļauju biedrības “Usmas krasts” pilnvarotām personām sava vārda, uzvārda, kā arī
lomu atskaites, pasākuma foto un videomateriālu, kuros makšķernieki ir atpazīstami, publicēšanai
presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā mājaslapā un sociālajos tīklos;
19.2.6. apņemas ievērot Kausa nolikumu un biedrības “Usmas krasts” ētikas kodeksu.
19.2.7. piekrīt, ka biedrības “Usmas krasts” pilnvarotas personas filmē Kausa norises gaitu, tai skaitā
makšķerēšanas procesu.
20. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
20.1. Augstāko vietu ieņem ekipāža ar mazāko abu dienu punktu summu.
21. APBALVOŠANA
21.1. Kausa organizators apbalvo dalībniekus vienā kategorijā un ar balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus
ekipāžu kopvērtējumā. Pirmās vietas ieguvēji saņem galveno balvu un titulu “Usmas Virtuālais kauss 2020”
uzvarētājs.
21.2. Organizators var piešķirt balvas par citiem sasniegumiem.
22. PROTESTI
22.1. Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR (piecdesmit eiro un
00 centi) ieskaitīšanu organizatora kontā, ar atzīmi UVK20 Protests.
22.2. Protesti, tiek pieņemti 15 minūšu laikā pēc oficiālo Kausa rezultātu publicēšanas.
22.3. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā gadījumā tā
atgriezta netiek.
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III. daļa
“Usmas Virtuālais kauss
2020”
PROGRAMMA
7. novembris

6:30 – 16:00 Pirmās Kausa dienas reģistrācijas karšu un mērlentu izsniegšana Usmas ezera kempingos,
atpūtas vietās un Usmas ezera laivu ielaišanas vietās;
6:30 – 16:00 Dalībnieku laivu un aprīkojuma pārbaude
7:30 –makšķerēšanas uzsākšana
16:00 – makšķerēšanas beigas
16:15 – ekipāžu lomu atskaišu iesniegšanas termiņš. Nokavējot, rezultāts netiek ieskaitīts
20:00 Starprezultātu paziņošana
20:15 Pretenziju pieņemšanas termiņš

8. novembris

6:30 – 15:00 Otrās Kausa dienas reģistrācijas karšu izsniegšana Usmas ezera kempingos, atpūtas vietās un
Usmas ezera laivu ielaišanas vietās
6:30 – 7:30 Dalībnieku laivu un aprīkojuma pārbaude
7:30 –makšķerēšanas uzsākšana
15:00 – makšķerēšanas beigas
15:15 – ekipāžu lomu atskaišu iesniegšanas termiņš. Nokavējot, rezultāts netiek ieskaitīts.
17:30 - Rezultātu paziņošana Facebook lapā USMAS EZERS.
17:45 - Pretenziju pieņemšanas termiņš
Izvērtējot laika apstākļus, organizatora pārstāvis kopā ar tienešu kolēģiju var mainīt Kausa programmu.
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