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TURNĪRA NOLIKUMS
Starptautiskais reitinga turnīrs, Pasaules kausa izcīņas novusā 6.posms
Individuāli kungu un dāmu ieskaitē, kā arī dubultspēles kungu un jauktajiem pāriem
2015. gada 18.- 19. jūlijā, Ķekavā
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.
2.
3.
4.
5.

Popularizēt novusa spēli pasaulē un Latvijā.
Paaugstināt sportistu meistarību.
Veicināt starptautisko sakaru attīstību un pieredzes apmaiņu dažādu valstu sportistu vidū.
Noskaidrot labākos novusa spēlētājus un spēlētājas.
Saglabāt piemiņu par Modri Kausu.
2. LAIKS UN VIETA

Sacensību vieta

Sporta nams „Bultas”, Ķekava

https://www.google.ru/maps/place/%C4%B6ekavas+sporta+klubs,+%C4%B6ekava,+%C4%B6ekavas+pagasts/@56.821195,24.220
1294,16z/data=!4m2!3m1!1s0x46eed4a16b77d5c5:0x94a73da41ca1dab

Sacensību laiks
Reģistrēšanās

2015.gada 18.-19.jūlijā. Svinīgā atklāšana 18.jūlijā plkst.1000
18.jūlijā no plkst. 800 līdz 930
3. SACENSĪBU VADĪBA

Pēc FINSO uzdevuma sacensības organizē Latvijas Novusa Federācija, tālāk tekstā LNF un
Ķekavas novada pašvaldība. Sacensības vada FINSO un LNF apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Galvenais sacensību
koordinators:
Tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis
Galvenā tiesneša vietnieks

Tiesnesis no valsts, kura
piedalās turnīrā

: Juris Firsts
(nacionālā kategorija)
: Guntis Bucenieks
(nacionālā kategorija)

Tel.+371 29 126 835
jufo1@inbox.lv

: Dace Balaka
(nacionālā kategorija)

tel.+371 264 307 03
novusalapa@inbox.lv

:

Tel.+371 296 049 15
guntisbucenieks@inbox.lv

tiek ierakstīts protokolā
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4. SACENSĪBU VEIDI UN DALĪBNIEKI
Sacensības notiek saskaņā ar FINSO un LNF apstiprinātiem spēles noteikumiem. Sacensībās var
piedalīties visi novusa spēlētāji (par kuriem ir pieteikums no savas valsts federācijas vai FINSO
vadības), kuri samaksājuši dalības maksu. Sacensībās drīkst startēt sievietes un vīrieši no 14 gadu
vecuma.
Sportistiem, kuri saņēmuši personīgu ielūgumu no sacensību organizatoriem, jābūt ierakstītiem
pieteikumā. Katras delegācijas skaitlisko sastāvu nosaka sacensību organizētāji pēc sākotnējā
pieteikumu saņemšanas.
Katrai federācijai vai organizācijai, kas pārstāv savu valsti un pieteikusi vairāk par trīs
sportistiem, delegācijas sastāvā jāiekļauj viens tiesnesis (var apvienot tiesāšanu un spēlēšanu).
Sportistiem jābūt savām kijām, ripām (mammām), maiņas apaviem.
Pavadošajām personām arī būtu vēlami maiņas apavi.
Sacensībās var piedalīties arī sportisti, kuru pārstāvētās valstis nav FINSO sastāvā. Par šo
sportistu delegācijas skaitu un pārstāvniecību lemj FINSO. Strīda gadījumos lēmumu pieņem FINSO
prezidijs. Šī kārtība ir spēkā līdz brīdim, kad FINSO atzīst konkrēto valsti par pagaidu vai pastāvīgu
FINSO biedru (locekli).
5. REĢISTRĀCIJAS MAKSA
Sacensību diena

Pieaugušie

Junioriem (dzimuši ne agrāk kā
1996.gadā)
7,00 EUR + 1,00 EUR *

Pirmā diena - individuālā ieskaite
20,00 EUR + 1,00 EUR*
Otrā diena – dubultspēļu ieskaite,
10,00 EUR
7,00 EUR
no katra spēlētāja
* Saskaņā ar FINSO lēmuma, protokols №20 no 28.01.2015 katrs dalībnieks (bez izņēmuma)
samaksā papildus 1 €. Līdzekļi tiek novirzīti uz 2015 gada noslēguma turnīra balvu fonda

Visiem dalībniekiem reģistrācijas maksā ir iekļautas pusdienas (apmaksātajā sacensību dienā).
No dalības maksas ir atbrīvoti FINSO un delegāciju vadītāji (pa vienam cilvēkam no valsts), kā
arī tiesnešu kolēģija.
Katras valsts delegācijas vadītājam ir jāiesniedz pieteikums par dalību sacensībās ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) kalendārās dienas pirms sacensību sākuma vai līdz 2015. gada 3.jūlijam.
Reģistrācijas maksu valsts delegācijas vadītājs nodod sacensību organizētājam.
Reģistrācijas maksas summai jāatbilst agrāk iesniegtajā pieteikumā norādītajam dalībnieku
skaitam.
Ja kāds no dalībniekiem atsakās no piedalīšanās sacensībās pēc pieteikumu iesniegšanas
sacensību organizatoram, delegācijas reģistrācijas maksas summa nesamazinās (sportistiem nauda netiek
atmaksāta).
Atbildīgs par agrāk noteiktās naudas summas nodošanu turnīra organizatoram, ir katras
delegācijas vadītājs.
Ja pēc pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms sacensību sākuma, delegācijas
sastāvam vēlas pievienoties vēl kāds sportists, tas ir jāsaskaņo ar turnīra organizētāju. Pie tam,
sportistam ir jāsamaksā par 20% lielāka reģistrēšanās maksa, nekā noteikts šajā turnīrā.
6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Sacensības notiek pēc FINSO un LNF apstiprinātiem novusa spēles noteikumiem.
Sacensību kārtību nosaka FINSO un sacensību organizētājs atkarībā no pieteikto dalībnieku
skaita:
-

Ja pieteikušies 21 vai vairāk dalībnieku, spēlē pēc Šveices sistēmas 11(vienpadsmit) kārtās.
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- Dubultspēles notiek pēc Šveices sistēmas 7 (septiņās) kārtās.
Neatkarīgi no sacensību kārtības (Šveice vai aplis) spēles notiek 6 (sešos) setos. Par uzvaru (40;4-1;4-2) – viens punkts, par neizšķirtu rezultātu (3-3) – 0,5 punkti, par zaudējumu (0-4;1-4;2-4) –
nulle punktu.
Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu.
Ja turnīra noslēgumā diviem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, par pirmo vietu notiek
pārspēle. Individuālajā ieskaitē - 7 (septiņos) setos, līdz 4 (četru) setu uzvarai, dubultspēlēs – 5 (piecos)
setos līdz 3 (trīs) setu uzvarai. Sitiena tiesības tiesnesis ar monētas palīdzību izlozē un nosaka galdu uz
kura notiek pārspēle. Visas pārējās vietas nosaka sekojoši:
Spēlējot pēc riņķa sistēmas:
- pēc Zonnenborna – Bergera koeficienta (pretinieku, kurus spēlētājs ir uzvarējis, visu punktu
summa un puse no pretinieku, ar kuriem nospēlēts neizšķirti, punktu summas);
- pēc Šmuļjana koeficienta (no uzvarēto pretinieku punktu summas atņem pretinieku, kuriem
zaudēts, punktu summu un iznākums ir dalībnieka koeficents);
- pēc uzvaru skaita;
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem.
Spēlējot pēc Šveices sistēmas:
- pēc Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa);
- pēc nepilnā Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa mīnus mazākā punktu
summa);
- pēc Zonnenborna – Bergera koeficienta;
- pēc dalībnieka vietas FINSO starptautiskajā reitingā par pēdējiem 4 (četriem) gadiem.
7. APBALVOŠANA
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes kausiem, diplomiem un piemiņas
balvām. 4 – 6 vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomu un piemiņas balvu. Dubultspēlēs tiek apbalvoti
pirmo trīs vietu ieguvēji jauktie un vīriešu pāri, pie tam katrs pāra dalībnieks saņem kausu, diplomu un
piemiņas balvu, 4 – 6 vietas ar diplomu un piemiņas balvām.
Atsevišķās nominācijās, pēc turnīra organizētāja lēmuma, dalībniekiem var tikt pasniegtas
vērtīgas balvas. Visiem turnīra dalībniekiem tiek pasniegtas piemiņas suvenīrs.
8. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar transportu, uzturēšanos sacensību vietā un piedalīšanos
sacensībās, dalībnieki sedz paši.
Ar inventāru nodrošina turnīra organizētāji. Katram dalībniekam jābūt savai kijai un ripai
(mammai).
9. DALĪBNIEKU APĢĒRBS
Dalībnieku apģērbam jābūt tīram, kārtīgam, atbilstošam telpas apstākļiem, noteikti jābūt maiņas
apaviem.
10. PIETEIKUMI
Katras dalībvalsts atbildīgā organizācija, arī sacensību rīkotāj valsts, nosūta turnīra
organizatoram un FINSO sekretariātam, pēc vienota standarta noteiktu kopēju pieteikumu.
Pirms turnīra izlozes visiem pieteikumiem ir jābūt FINSO prezidenta vai viņa norīkotas personas
apstiprinātiem.
Dalībnieku komandas pārstāvim, pirms sacensību sākuma, ir jānodod organizatoram savas valsts
himnas ieraksts, lai varētu atskaņot apbalvošanas ceremonijā un/vai sacensību atklāšanā.
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Valsts federāciju vadītāju sastādītie pieteikumi ir jānodod ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit)
kalendārās dienas pirms sacensību sākuma vai līdz 2015.gada 3.jūlijam – Guntim Buceniekam,
guntisbucenieks@inbox.lv , tel. +371 296 049 15.
Oriģinālais pieteikums, ar deleģējošās valsts federācijas vadītāja parakstu un zīmogu, kā arī katra
dalībnieka personas apliecinošs dokuments jāiesniedz reģistrācijai mandātu komisijai 2015.gada
18.jūlijā no pulkst.800 līdz 930 sacensību vietā.
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Pielikums 1
Federation International of
Novuss-Sport
Organisations
Germany Cologne
2008

NOVUS FEDERATION OF
LATVIA
http://www.novuss-lnf.lv/

www.novussport.org

Agree (apstiprinu)
The President LFN Guntars Roga
______________________

Pieteikums

Starptautiskais reitinga turnīrs, Pasaules kausa izcīņas novusā 6.posms
Individuāli kungu un dāmu ieskaitē, kā arī dubultspēles kungu un jauktajiem pāriem
2015. gada 18.- 19.jūlijā, Ķekavā
Vīrieši
N.p.
k.
1.

Uzvārds un Vārds

Uzvārds un Vārds

(latīņu burtiem, kā
starptautiskā reitingā)

(kirilica burtiem, kā
starptautiskā reitingā)

Armuska Antons

Армушка Антонс

Vieta
(punkti) pēc

Dzimšanas
dati

Pilsonība

13.04.64

LAT

19 (249,83)

Pilsonība

Vieta
(punkti) pēc

pēdējā pieejamā
starptautiskā
reitinga 2014 gadā

Piezīmes

2.
3.
4.

Sievietes
N.p.
k.
1.

Uzvārds un Vārds

Uzvārds un Vārds

(latīņu burtiem, kā
starptautiskā reitingā)

(kirilica burtiem, kā
starptautiskā reitingā)

Gaile Lilita

Гайле Лилита

Dzimšanas
dati

LAT

pēdējā pieejamā
starptautiskā
reitinga 2014 gadā

Piezīmes

5 (288,22)

2.
3.
4.
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