Naukšēnu un Rūjienas novusa
čempionāti dubultspēlēs
Nolikums

1. Sacensības mērķis.
1.1. Popularizēt novusu.
1.2. Iesaistīt sporta aktivitātēs Naukšēnu, Rūjienas un apkaimes
iedzīvotājus.
1.3. Noskaidrot novusa labākos spēlētājus.
2. Vieta un laiks.
2.1. Sacensības notiks 6 posmos (katrā čempionātā) brīvdienās.
2.2. Posmu datumi:
- 9. oktobrī plkst. 10:00 Naukšēnu kultūras namā 2. kārta.
- 21. novembrī plkst. 10:00 Naukšēnu kultūras namā 3. kārta.
- 18. decembrī plkst. 10:00 Rūjienas sporta hallē 3. kārta.
Par pārējo posmu datumiem dalībnieki iepriekš vienosies.
3. Organizators un vadība.
3.1. Sacensības organizē Valmieras novada pašvaldības, Sporta
pārvaldes sporta darba organizators Gundars Putniņš mob. tel.
20212466;
e-pasts gundars.putnins@valmierasnovads.lv
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri piekrīt nolikuma
prasībām, un ir samaksājuši dalības maksu.
5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma.
5.1. Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita tiks lemts par turnīra
izspēles kārtību.
5.2. Dalībnieku skaits ir ierobežots.
5.3. Sacensības notiek 6 posmos. Katrā posmā notiek komandu cīņa un
vietu noteikšana.
5.4. Kopvērtējumā tiek vērtētas 5 posmos labākās izcīnītās vietu
punktu summa.
5.5. Uz turnīru nav jāierodas ar pārinieku, jo katrā posmā pāri tiks
lozēti uz vietas.
6. Sacensību noteikumi.
6.1. Ja vienādi izcīnītie punkti, tad vērtē:
6.1.1. savstarpējās spēlēs iegūto - zaudēto punktu starpību,
6.1.2. uzvaru skaitu visās spēlēs,
6.1.3. neizšķirtu skaitu visās spēlēs,

6.1.4. uzvaru skaits ar lielāku pārsvaru.
Ja komanda posma laikā izstājas tad apakšgrupas spēlēs ar konkrēto
komandu punktus nerēķina. Komandai piešķir pēdējo vietu.
6.2. Par posmā iegūto vietu dalībnieki saņem punktus.
1.v.-30p. 4.v.-18p. 7.v.-10p. 10.v.-4p.
2.v.-25p.

5.v.-15p.

8.v.-8p.

11.v.-2p.

3.v.-21p.

6.v.-12p.

9.v.-6p.

12.v.-1p.

7.5.Ja dalībniekiem kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits, bet dažāds
posmu apmeklējums, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs, kas konkrēto
punktu summu ir saņēmusi piedaloties mazāk posmos, ja arī posmu skaits
vienāds, tad tiek skatīts, kam vairāk 1. vietas, ja tās sakrīt tad 2. vietas utt.
8. Pieteikšanās un dalības maksa.
8.1. Pieteikšanās iepriekš SMS veidā līdz iepriekšējās dienas plkst. 19:00 minot
vārdu, uzvārdu (Gundars Putniņš tel. 20212466)
8.2. Dalības maksa – 5eur no personas.
8.3. Aicināti visi pieteikties laicīgi, jo vietu skaits turnīrā ir ierobežots.
9. Apbalvošana.
9.1. Katrā posmā tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji. Čempionāta
kopvērtējumā tiks apbalvoti labākie 6 dalībnieki.
10. Atbildība
10.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir
iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un
sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu
veselības stāvokli.
10.2. Katrs dalībnieks ir atbildīgi par apkārtējo vidi.

Cita informācija:

1. Spēles laikā rezultāts jāraksta līdzi spēļu lapiņā, rezultāts jāpiefiksē pēc katra
izspēlēta seta.
2. Par covid19 drošības pasākumiem atbildīgā persona – Gundars Putniņš,
20212466.
3. Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus Covid-19 infekcijas slimības
izplatības mazināšanai.
4. Organizators patur tiesības mainīt čempionāta nolikumu.
5. Rekomendāciju gadījumā sazināties ar turnīra organizatoru.

