NOLIKUMS
2018.gada Kuldīgas atklātajam
individuālajam čempionātam novusā
VIETA UN LAIKS
1. Čempionāts notiek ’’Kuldīgas novusa kluba’’ telpās Kuldīgā, Liepājas ielā 14.
2. Čempionāts notiek 2 etapos:
1) priekšsacīkstes - 6 posmi (12.augusts, 25.augusts, 9.septembris, 15.septembris,
13.oktobris, 27.oktobris);
2) fināls (7.posms - 10.novembris), kuram automātiski kvalificējas visu 6 priekšsacīkšu
posmu pirmo 3 vietu ieguvēji, bet atlikušās vietas (ja tādas paliek vakantas) ieņem spēlētāji ar
visvairāk izcīnītajiem punktiem 4 priekšsacīkšu posmos (ja spēlētājs ir piedalījies 5 vai 6
priekšsacīkšu posmos, tad šī spēlētāja 1 vai 2 sliktāko posmu ieskaites punkti tiek dzēsti) kopā 16 spēlētāji (izņemot gadījumus, kad finālā automātiski tiek 17 vai 18 spēlētāji - tad
finālā spēlē 18 spēlētāji).
3. Sacensību sākums visos 7 posmos pulksten 10:00.
SACENSĪBU VADĪBA
1. Čempionātu organizē ’’Kuldīgas novusa klubs’’.
2. Čempionāta galvenais tiesnesis - Anita Leja.
DALĪBNIEKI UN PIETEIKUMI
1. Pieteikšanās priekšsacīkstēm notiek pie sacensību galvenā tiesneša (mob. tālr.: 29285364, e-pasts:
anitaleja@inbox.lv). Pieteikšanās beidzas 24 stundas pirms katra posma sākuma.
2. Katrā priekšsacīkšu posmā tiek noteikts dalībnieku limits - ne vairāk kā 27 spēlētāji:
1) garantēta dalība ir ’’Kuldīgas novusa kluba’’ biedriem, kuri ir pieteikušies sacensībām ne
vēlāk kā 24 stundas pirms sacensību sākuma;
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2) ja paliek brīvas vakances - sacensībām drīkst pieteikties jebkurš novusists bez jebkādiem
ierobežojumiem.
3. Ja sacensību norises dienā ir palikusi kāda brīva vakance, tad dalībnieks drīkst pieteikties pie
sacensību galvenā tiesneša ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību sākuma (prioritāte ir ’’Kuldīgas
novusa kluba’’ biedriem).
4. ’’Kuldīgas novusa kluba’’ biedriem par piedalīšanos čempionātā nav jāmaksā. Pārējiem
dalībniekiem dalības maksa ir 6,00 EUR par katru čempionāta posmu (arī par finālu), bet
nepilngadīgām personām, pensionāriem un invalīdiem - 3,00 EUR par katru čempionāta posmu (arī
par finālu).
5. Par savu veselību atbild paši sacensību dalībnieki.
DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA
1. Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nodrošina ’’Kuldīgas novusa kluba’’ iekšējās kārtības
noteikumi:
1) ja dalībnieks pārkāpj šos noteikumus - viņš saņem brīdinājumu no sacensību tiesneša;
2) ja dalībnieks saņem atkārtotu brīdinājumu - viņš automātiski tiek diskvalificēts un izraidīts
no ’’Kuldīgas novusa kluba’’ telpām;
3) ’’Kuldīgas novusa kluba” valde lemj par sankcijām, pēc lēmuma pieņemšanas par to
informējot diskvalificēto dalībnieku.
SACENSĪBU SISTĒMA UN PUNKTU SKAITĪŠANA PRIEKŠSACĪKSTĒS
1. Sacensības notiek pēc Latvijas Novusa Federācijas apstiprinātajiem novusa spēles noteikumiem.
2. Katrā posmā notiek atsevišķs turnīrs un ieskaites punkti summējas kopā (tiek ņemti vērā 4 labākie
posmi).
3. Katra sacensību posma izspēles kārtība:
1) ja uz konkrēto posmu ieradušies 10 dalībnieki (vai arī mazāk), tad sacensības notiek 2
riņķos;
2) ja uz konkrēto posmu ieradušies no 11 - 18 dalībniekiem, tad sacensības notiek 1 riņķī;
3) ja uz konkrēto posmu ieradušies 19 - 27 dalībnieki, tad sacensības notiek 13 kārtās pēc
’’Šveices sistēmas’’.
4. Ja sacensības notiek pēc riņķa sistēmas - visas spēles notiek 7 setos. Uzvar tas spēlētājs, kurš
pirmais iegūst 4 setus: par uzvaru spēlē ar rezultātu 4:0, 4:1, 4:2 vai 4:3 spēles uzvarētājs saņem 1
punktu, bet zaudētājs - 0 punktus.
5. Ja sacensības notiek pēc ’’Šveices sistēmas’’, tad:
1) spēlētāji izspēlē 7 setu partijas un pie rezultāta 4:0, 4:1, 4:2 vai 4:3 uzvarētājs saņem 1
punktu, bet zaudētājs - 0 punktus;
2) spēlētājs, kuram ir brīvā kārta, saņem 1 punktu.
6. Vienādas punktu summas gadījumā vietu secību nosaka (ja sacensības notiek pēc riņķa sistēmas):
1) uzvara savstarpējā spēlē;
2) kuram labāka savstarpējo spēļu setu attiecība;
3) pēc +/- koeficienta;
4) kuram labāka visu spēļu setu starpība;
5) kuram vairāk iegūto setu.
7. Vienādas punktu summas gadījumā vietu secību nosaka (ja sacensības notiek pēc ’’Šveices
sistēmas’’):
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1) kuram vairāk izcīnīto setu;
2) kuram vairāk uzvaru pēdējās 2 kārtās, 3 kārtās u.t.t.;
3) pēc Bergera koeficienta.
8. Katrā priekšsacīkšu posmā ieskaites punktus saņem 27 spēlētāji:
1.vieta - 50 punkti
10.vieta - 23 punkti
2.vieta - 45 punkti
11.vieta - 21 punkts
3.vieta - 40 punkts
12.vieta - 19 punkti
4.vieta - 35 punkti
13.vieta - 17 punkti
5.vieta - 33 punkti
14.vieta - 15 punkti
6.vieta - 31 punkts
15.vieta - 13 punkti
7.vieta - 29 punkti
16.vieta - 12 punkti
8.vieta - 27 punkti
17.vieta - 11 punkti
9.vieta - 25 punkti
18.vieta - 10 punkti

19.vieta - 9 punkti
20.vieta - 8 punkti
21.vieta - 7 punkti
22.vieta - 6 punkti
23.vieta - 5 punkti
24.vieta - 4 punkti
25.vieta - 3 punkti
26.vieta - 2 punkti
27.vieta - 1 punkts

9. Ja dalībnieks uzsāk kādu no priekšsacīkšu posmiem, bet viņš šajā posmā nospēlē tikai 80% (vai
mazāk) no savu paredzēto spēļu skaita, tad šis dalībnieks tiek diskvalificēts un šajā posmā nesaņem
ieskaites punktus (ja šis dalībnieks šajā posmā nospēlē mazāk par 51% no savām spēlēm un
sacensības šajā posmā notiek pēc riņķa sistēmas, tad visi viņa šajā posmā nospēlēto spēļu rezultāti arī
tiek anulēti).
Papildus ’’Kuldīgas novusa kluba” valde lemj par sankcijām attiecībā uz šo dalībnieku, pēc
lēmuma pieņemšanas par to informējot diskvalificēto dalībnieku.
10. Priekšsacīkšu kopvērtējumā augstāku vietu ieņem spēlētājs:
1) kuram vairāk uzvaru atsevišķajos priekšsacīkšu posmos;
2) kuram vairāk izcīnīto punktu 4 labākajos atlases posmos;
3) kurš ieņēmis augstāku vietu kādā no priekšsacīkšu posmiem;
4) kuram vairāk aizvadīto priekšsacīkšu posmu;
5) kurš agrāk ir uzsācis piedalīties priekšsacīkstēs.
SACENSĪBU SISTĒMA UN PUNKTU SKAITĪŠANA FINĀLĀ
1. Ja uz finālu neierodas kāds no dalībniekiem, tad tiesības piedalīties finālā iegūst tas dalībnieks,
kurš priekšsacīkšu kopvērtējumā ieņēma 17.vietu, 18.vietu u.t.t.
2. Sacensības notiek pēc 1 riņķa sistēmas - visas spēles notiek 7 setos. Uzvar tas spēlētājs, kurš
pirmais iegūst 4 setus: par uzvaru spēlē ar rezultātu 4:0, 4:1, 4:2 vai 4:3 spēles uzvarētājs saņem 1
punktu, bet zaudētājs - 0 punktus.
3. Ja dalībnieks piedalās finālā, bet fināla gaitā nospēlē tikai 80% (vai mazāk) no savu paredzēto
spēļu skaita, tad viņš tiek diskvalificēts, izslēgts no čempionāta un visi viņa priekšsacīkstēs izcīnītie
ieskaites punkti tiek anulēti (ja šis dalībnieks finālā nospēlē mazāk par 51% no savām spēlēm, tad
visi viņa finālā nospēlēto spēļu rezultāti arī tiek anulēti). Izņēmums - ja dalībniekam finālā rodas
ārkārtēji apstākļi, piemēram, pēkšņas veselības problēmas, kas viņam neļauj nospēlēt vismaz 80% no
savu paredzēto spēļu skaita.
Papildus ’’Kuldīgas novusa kluba” valde lemj par sankcijām attiecībā uz šo dalībnieku, pēc
lēmuma pieņemšanas par to informējot diskvalificēto dalībnieku.
4. Vienādas punktu summas gadījumā vietu secību nosaka:
1) uzvara (vai uzvaras - ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits finālā) savstarpējā
spēlē finālā;
2) kuram vairāk uzvaru atsevišķajos priekšsacīkšu posmos;
3) kuram vairāk izcīnīto punktu 4 labākajos atlases posmos;
4) kuram augstāka vieta priekšsacīkšu kopvērtējumā.
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APBALVOŠANA
1. No katra priekšsacīkšu posma dalībniekiem, kuri uzreiz pēc attiecīgā posma rezultātu
pasludināšanas nebūs pametuši sacensību vietu, tiks izlozēts viens dalībnieks, kuram tiks piešķirta
naudas balva 5,00 EUR apmērā.
2. Čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji saņem medaļas un diplomus. Čempions saņem ceļojošo
kausu, kuru kāds spēlētājs iegūst savā īpašumā tad, ja:
1) izcīna čempiona titulu 2 gadus pēc kārtas,
2) izcīna 3 čempiona titulus 10 gadu laikā.
3. Čempionāta kopvērtējuma pirmo piecu vietu saņem šādas naudas balvas:
1.vieta – 25,00 EUR;
2.vieta – 20,00 EUR;
3.vieta – 15,00 EUR;
4.vieta – 10,00 EUR;
5.vieta – 5,00 EUR.
4. No atlikušajiem fināla dalībniekiem, kuri nebūs pametuši sacensību vietu, tiks izlozēts viens
dalībnieks, kuram tiks piešķirta naudas balva 5,00 EUR apmērā.
Kuldīgā,
2018.gada 19.jūlijā

„Kuldīgas novusa kluba’’
Valdes priekšsēdētājs

Ģirts Bikse
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