
                                                                   2013.gada   2.MARTĀ 

ĶER ZIEMAS PRIEKU  

STĀMERIENĀ ! 

                PLKST. 22:00         STĀMERIENAS TAUTAS NAMĀ       S BALLE 

SPĒLĒ – GRUPA „RPM”                                      Ieeja – 2.00 Ls 

Zemledus makšķerēšanas sacensības 

                                            “Uz Stāmerienas ezera 2013”, 
no plkst. 8:00 – 9:00dalībnieku reģistrācija  

                                               Stāmerienas  Tautas namā . 
 

Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta : Stāmerienas ezerā ar 

karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis   

sacensību dienā. 

1.  Sacensības dalībnieki 

1.1.Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki), individuālā un 
sportistu konkurencē. Komandu , individuālās un  sportistu 

konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots. 

1.2.Komandām dalības maksa Ls 3.00 (trīs lati). 
1.3.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un 

invalīdiem  dalības maksa Ls 0.50 (0,50 santīmi). 

1.4.Pārējiem dalībniekiem dalības maksa Ls 1.00 (viens lats). 
1.5.Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu 

apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un 

vecākas par 65 gadiem un invalīdus. 

2.   Sacensību noteikumi 

2.1.Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, 

bet ne tuvāk kā 5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa. 

2.2.Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas 
makšķeri. 

2.3.Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, 

izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas.Sacensību laikā zivis atļauts piebarot. 

2.4.Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto 

makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir 

aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no 
kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. 

2.5.Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā 

teritorijā. 
2.6.Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir 

jāievieto kastē vai maisiņā. 

2.7.Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar 
savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras 

zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek 

pieņemtas). 

Distanču slēpošanas sacensības “Stāmeriena 2013”, no plkst. 9: 00 – 10:30 dalībnieku reģistrācija Stāmerienas Tautas  

namā. Slēpojums notiek brīvajā stilā. Dalības maksa pieaugušajiem - 1.00 Ls, bērniem un skolēniem ieskaitot vecuma 

V4 un S4 grupu - 0.50 Ls. 

 

Vecuma grupas un distances 
 

                      Sievietes, jaunietes, meitenes:                                          Vīrieši, jaunieši, zēni:  
 

     1. 2003.g.dz.un jaunākas meitenes   (S1)  600m                 1. 2003.g.dz.un jaunāki  zēni     (V1)  600m 

     2. 2002.-2000.dz.meitenes  (S2) 1,8km                2. 2002.-2000.g.dz.zēni      (V2)  1,8km 

     3. 1999 -1998.dz.meitenes                         (S3)       2,8km                3. 1999 -1998.dz.zēni                              (V3)                 2,8km                 

     4. 1997.-93.g.dz.jaunietes  (S4)       2,8km                4. 1997.-93.g.dz.zēni                    (V4)  5,6km 

     5. 1992.-83.g.dz.jaunietes  (S5) 5,6km.               5. 1992.-83.g.dz.jaunieši      (V5)  8,4km 

     6. 1982.-73.g.dz.sievietes  (S) 5,6km                6. 1982.-73.g.dz.vīrieši      (V)  8,4km 

     7. 1972.g.dz.un vec.siev.   (S6) 2,8km                7. 1972.-63.g.dz.vīrieši                    (V6)  5,6km 

                                                                                                                8. 1962.g.dz.un vec.vīr.       (V7)  2,8km 

 

 

Bērniem plkst. 11: 00 Stāmerienas tautas namā „Multenītes sniegā” , pēc kino seansa laukumā pie Stāmerienas ezera blakus 

baznīcai kopīgi sniegā zīmēsim multenīšu tēlus un rotaļāsimies sniegā.  

 

Plkst. 14:00 – Pie Pogas ezera aiz viesu nama „Sonāte” hokeja spēle starp komandām „ Rubate” no Gulbenes  un: „MK 

Holdings” no Rīgas 

                                                                 Pieaugušajiem ieeja  1,00 Ls 

  

 

Būs iespēja baudīt  zupu un karstu tēju (sacensību dalībniekiem bez maksas). Laipni gaidīti visi interesenti. 

 
Informācija : 22017391, 29499046, 26482835,  stsport@inbox.lv 

 


