
18. MĒRNIEKU SPORTA SPĒLES -
LAIVU BRAUCIENS 

PA DAUGAVAS LOKIEM

2-3.augusts

Sākums: «Lielbornes muižā», Lielbornē 
Noslēgums: «Ozianna» kempingā



Programma

Piektdiena, 2. augusts

18:00   Dalībnieku ierašanās, iepazīšanās ar apkārtni
20:00   Iesildīšanās aktivitātes

Sestdiena, 3. augusts

10:00   Automašīnu nogādāšana kempingā «Ozianna»
12:00   Šoferu atgriezšanās, komandu kapteiņu sapulce Lielbornes   
   muižā
12:30   18. Mērnieku sporta spēļu atklāšana
13:00   Laivu brauciens ar sportiskiem uzdevumiem
19:00   Apbalvošana
21:00   Vakara ballīte kempingā «Ozianna»

Svētdiena, 4. augusts

12:00-15:00  Laivošana līdz Kraujai
15:00-16:00  Šoferu nogādāšana «Ozianna» pēc mašīnām



Nolikums
Mērķis

- pavadīt laiku ar kolēģiem un ģimeni, kā arī stiprināt sportisko garu ar domu «veselā miesā - vesels 
gars»;
- pārrunāt nozares aktualitātes un veicināt pieredzes apmaiņu, neformālā gaisotnē;
- apceļot savu dzimto zemi un iepazīt tās kultūru!

Sporta veidi:
Laivu brauciens (ātrumposms, orientēšanās krastos, speciālie uzdevumi) un netradicionālie 
komandu sporta veidi (alpīnais futbols, stafete)!

Komandas:
Sporta spēlēs piedalās ~15 komandas.
Komandu veido 3 laivas (6 cilvēki).
Komanda konkrētajā disciplīnā startē tikai vienu reizi (nav iespējas uzlabot rezultātu).
Katrai komandai ir savs kapteinis. Par sporta spēļu norises vietas kārtības noteikumu ievērošanu 
atbild komandas kapteinis.
Komandai ir savs nosaukums. Komandas sastāvā var būt tikai mērniecības nozares pārstāvji un 
viņu ģimenes locekļi. Mērnieku sporta spēlēs KATEGORISKI AIZLIEGTA profesionālu sportistu dalība, 
izņemot gadījumus, ja sportists ir mērniecības nozares pārstāvis. Komandai starta vietā) jāierodas 
ne vēlāk kā 3 minūtes pirms norādītā laika. Ja komanda nokavē 3 min un vairāk no spēļu sākuma, 
komandai tiek piešķirts zaudējums un komanda saņem soda punktus kopvērtējumā.

Balvas:
Apbalvotas tiks 3 uzvarētāju komandas kopvērtējumā.
Būs arī speciālbalvas.

Tiesnesis:
Ikvienam dalībniekam ir tiesības informēt galveno tiesnesi par iespējamiem pārkāpumiem un 
negodīgu attieksmi no citu spēļu dalībnieku puses. Galvenais tiesnesis izvērtē iespējamo pārkāpumu
un lēmumu pieņem vienpersoniski. Galvenais tiesnesis par godīgas spēles principu neievērošanu 
vai disciplīnas pārkāpumiem spēļu laukumā ir tiesīgs vainīgo komandu sodīt ar soda punktiem, 
spēlētāja vai visas komandas diskvalifikāciju. Galvenajam tiesnesim ir tiesības precizēt un papildināt 
noteikumus pēc apstākļu nepieciešamības.

Vērtēšanas sistēma
Punkti par piedalīšanos laivu braucienā un netradicionālajos sporta veidos

1. vieta 2. vieta 3. vieta 4. vieta 5. vieta 6. vieta 7. vieta 
-15. vieta

12 punkti 10 punkti 8 punkti 6 punkti 4 punkti 2 punkti 1 punkts

Katrs dalībnieks kritiski novērtē savu veselības stāvokli un piemērotību konkrētajai disciplīnai, 
pieņem lēmumu un uzņemas atbildību par startu laivu braucienā.



Dalības maksa

40 EUR no laivas vai
110 EUR no komandas (3 laivas)

Agrā dalības maksa līdz 1. jūnijam

50 EUR no laivas vai
135 EUR no komandas (3 laivas)

Dalības maksa līdz 1. jūlijam

60 EUR no laivas vai
165 EUR no komandas (3 laivas)

Dalības maksa no 20. jūlijam

DALĪBAS MAKSĀ IEKĻAUTS
- kempinga teritorijas noma, telšu vietas gan Lielbornes muižā, gan «Ozianna» 

kempingā;
- autostāvietas un šoferu nogādāšana no/uz automašīnu novietni;
- 2 dienu kanoe laivu noma, veste, airi; 
- zupa Lielbornes mauižā;
- alus; 
- zupa/vai putra «Ozianna» kempingā.
- balvu fonds; 
- laivošanas posmu, speciālo uzdevumu un sportisko disciplīnu organizēšana, 

tiesāšana;
- dzīvā mūzika un ballīte; 

DALĪBAS MAKSĀ NAV IEKĻAUTS
- nakšņošana Kungu mājā Lielbornes muižā (15 EUR no personas);
- nakšņošana «Ozianna» kempinga mājiņās (5 EUR no personas).



Pieteikšanās kārtība
Lai Mērnieku sporta spēles 2019 varētu veiksmīgi noorganizēt un laicīgi 
sakārtot finansiālo pusi, lūdzam, pieteikumus sūtīt uz e-pastu: lmb@lmb.
lv, norādot uzņēmumu (ja nepieciešams rēķins, nosūtot arī rekvizītus), 
komandas nosaukumu, pieaugušo un bērnu skaitu (bērniem vēlams norādīt 
arī vecumu).

Mājas darbs
Katrai komandai pirms spēlēm jāsagatavo mājas darbs - savas komandas 
prezentēšana (nosaukums un tā rašanās, no kurienes komanda ieradusies, 
moto, karogs, novēlējums, talismani u.tml.), kas jāparāda/jāprezentē Sporta 
spēļu atklāšanas ceremonijā. Priekšnesuma laika limits ~ 1-2 minūtes.

Materiāliem un izpildījumam ierobežojumu nav. Esiet radoši un dinamiski!



Noderīga informācija
Informācija par nakšņošanu 03.08.2019.

Nakšņošana kempingā «Ozianna», kas atrodas Latgalē, Daugavpils novadā 
starp Daugavpili un Krāslavu, Daugavas dabas parka teritorijā. Kempings atrodas 
ainaviski skaistā vietā, blakus Daugavai pie Rozališķu loka, kas ir viens no astoņiem 
Daugavas senteces lokiem. Šis Daugavas loks attēlots uz 10 latu banknotes. Gar 
kempinga teritoriju ved vēsturiskais Rīga - Maskava lielceļš. 
Ir iespējams rezervēt arī mājiņas. Pieejamas: 3 gab. - 6 vietīgas, 2 gab. - 3 vietīgas,
1 mansarda istaba ar 10 guļvietām. Nakšņošana mājiņā 5 EUR no personas.
Kurš pirmais brauc, pirmais maļ - pieteikties uz e-pastu: lmb@lmb.lv
Sīkāk: www.piedaugavas.lv

Nakšņošana «Lielbornes muižā», Lielbornē

Iespēja arī nakšņot Kungu mājā - 15 EUR no personas (10 EUR bērnam).

Sīkāka informācija www.lielbornesmuiza.lv

Muižas parkā Jūs gaida pastaiga pa atjaunoto muižas parku (apskatāmi 2 dižkoki - 
ozols un vīksna), romantiskas ainavas, aromātiska kafija, Bornes upe un dzirnavu 
dīķis, bērnu laukums un virvju trase.

GAIDĪSIM JŪSU PIETEIKUMUS!


