“Gada cirvis” nolikums
1. Titula piešķiršanas kritēriji
1.1. Titulu piešķir par īpašiem, individuāliem vai komandas nopelniem FMDLB. Par īpašiem nopelniem
netiek uzskatīts stulbums.
1.2. Īpašie nopelni nav stingri definēti, un cirvja kapituls tos var definēt pēc saviem ieskatiem.
2. Cirvja kapituls
2.1. Cirvja kapitulu veido A. Krūziņš vai viņa deleģēta persona (no 2017. gada – Ģ. Zāģeris).
2.2. Ja nepārvarama vara traucē cirvja kapitulam pašam būt vai deleģēt citu cirvja kapitulu (nāve,
nespēks, u.c.), cirvja pasniegšanu drīkst pārņemt FMDLB galvenais organizators, ja vien viņu nevar
raksturot ar 1.1. punkta pēdējā vārda locījumiem. Šādā gadījumā balva konkrētajā gadā nedrīkst tikt
pasniegta.
2. Trofejas saņemšanas procedūra
2.1. Gada cirvi nav iespējams iegūt šim titulam īpaši gatavojoties.
2.2. Kandidātu atlase notiek automātiski FMDLB laikā, cirvja kapitulam tieši redzot notikumu, kas
pretendē uz titulu, vai saņemot no uzticamas personas detalizētu situācijas pārstāstu.
2.3. Jebkurš mēģinājums izcīnīt, iegūt vai kā citādi mērķtiecīgi nopelnīt balvu tiek uzskatīts par 1.1.
punkta otrā teikuma pārkāpumu.
2.4. Ja gada cirvja kapituls, žūrija un pasniedzējs dzērumā nogāžas no 2m augstuma un iegūst
smadzeņu satricinājumu, gada cirvis automātiski tiek piešķirts šai personai.
3. Trofeja
3.1. Gada cirvja ieguvējs iegūst trofejas cirvi ar uzrakstu "Gada cirvis XXXX", kur XXXX vietā rakstīts
konkrētais gads, kad balva saņemta.
3.2. Papildus trofejai gada cirvja ieguvējs saņem mūžīgu slavu un citu apbrīnu.
3.3. Mūžīgs - līdz brīdim, kad visi par šo balvu aizmirsuši.
Gada cirvja titula saņēmēji un vēsture:
Pamatojoties uz dažādu subjektīvo balvu (L. Kalvāna “Ķiršu bērni”, Fufuka “Zelta Makgaiverene”)
rašanos un miršanu, un A. Krūziņa pirmo aktīvo dalību LB tapšanā, top jauna subjektīvā balva - “Gada
cirvis”. Kopš 2012. gada cirvja iegādi sponsorē FMF SP.
2007. Irbe. Rolands Klušs, Arnolds Harja uz līdzena ūdens divreiz apgāž piepūšamo laivu, bet slalomu
pabeidz.
2008. Mēmele. Inese Bērziņa aizmirst mājās plosta aizbāžņus, ko secina tikai pie upes. Kamēr 2. porcija
krāmējas autobusos, paspēj aizbraukt līdz Purčikam un atpakaļ uz otrā autobusa izbraukšanu.
2009. Venta. Komanda “Abusement park” pirmo un vienīgo reģistrēto reizi FMDLB laivai lieto motoru.
Pēc ātras motora salaušanas, pārējais maršruts tiek veikts ar diviem plaukstas lieluma airiem.
Pieminēšanas vērts “Cibiņš”, kas pazuda un pamodās 50km no nometnes vietas.
2010. Salaca. Andris Stīpnieks. Zinot, ka ir jau n reizes izmežģījis plecu, sēžas kajakā, kā rezultātā veic
ceļu uz neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādi.
2011. Abava. Artis Krūziņš, izcili pildot nakts trasi, iegūst smadzeņu satracinājumu, kā rezultātā pirmo
un vienīgo reizi izpildās Gada cirvja nolikuma 2.4. punkts.
2012. Ogre. Daiga Čerāne. Lai izgatavotu Zupmeistara kausu (200ml bļodiņa), tiek nopirkts 50kg maiss
ar cementu, jo bija atlaide. Pieminēšanas vērti ir Kirils Solovjovs par LB organizēšanu un Līga Kuleša
(Užule), kas veic ērču poti tieši pirms LB.

2013. Venta. Nezināms personas. Uzvāra rīta tēju izmanto M.Bisenieka šņabi no 5l pudeles.
Pieminēšanas vērta ir Komanda “Negausīgie latvieši”, kas netīšām izraisa liela izmēra ugunsgrēku, ko
izdodas lokalizēt. Cietuši daudzi airi, pļava un pašcieņa.
2014. Brasla/Gauja. Komanda Ņurņur tiešā tēmējumā pabrauc zem koka un, nesamazinot ātrumu,
nogrimst 2 sekundēs.
2015. Ogre. Druvis Priede-Priedēns. Pēc divu vilcieniņā sasietu laivu uzsēšanās uz akmeņa ar nazi izpilda
laivu atsiešanas vingrinājumu “virve, virve, laiva”. Pieminēšanas vērta SP ar 300€ ģeneratora transportu
maršrutā Rīga-upe-Rīga.
2016. Abava-Venta. Ingmārs Lazdiņš. Sākoties ātrumposmam apgāž laivu. Viņa soma peldot finišē ātrāk
par viņu un vēl pāris komandām. (K. Balodis par mēģinājumu atvērt telts nepareizo pusi, lai no tās
spiedīgas vajadzības virzīts ātri izkļūtu no balvas atsakās).
2017. Salaca. Valts Liepiņš un Arvīds Vimba. Pa nakti pamanās pazaudēt savu laivu, kuru nākamajā
dienā atrod iestrēgušu patvaļīgā vietā tālāk pa upi. Svētsvinīgi atrodot savu laivu, abi varoņi pamanās to
uzreiz apgāzt kopā ar savām mantām. Pa upi aizpeld somas, laiva, airis un abi piloti tādā secībā.
Pieminēšanas vērta citu censoņu elkoņa izsišana no locītavas grieķu cīņu rezultātā, kā arī aizdedzināta
pļava pirmajā dienā.

