Apstiprinu:
/Ēriks CELMIŅŠ/
Latvijas Novusa federācijas prezidents.

NOLIKUMS
LNF JURIDISKO BIEDRU KOMANDU ČEMPIONĀTAM N O V U S Ā.
1. Mērķis un uzdevumi.
Mērķis – popularizēt novusa sportu Latvijā.
Uzdevums – noskaidrot labākās kolektīvu novusa komandas Latvijā 2019. gadā,
paaugstināt sportistu klasifikāciju.
2. Vieta un laiks.
Sacensības notiek Dunalkas sporta centra zālē, DUNALKA, Durbes novads. 2019.gada
27.-28. jūlijā. Sacensību sākums plkst. 10.oo Reģistrācija līdz plkst. 9.30
3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Latvijas Novusa federācijas prezidijs, tās vada prezidija apstiprināta
tiesnešu kolēģija:
Sacensību galvenais tiesnesis – Guntis Bucenieks /nac. kat./, Tel.3448881, mob. 29604915,
E-pasts guntisbucenieks@inbox.lv
Galvenā tiesneša vietniece Dace Balaka /nac.kat./, sacensību koordinators Arturs Kuzmins
4. Dalībnieki, sacensību kārtība.
Komandu čempionātā tiek pielaistas to kolektīvu komandas, kuras ir Latvijas Novusa
federācijas biedri. Komandas sastāvā 3 vīrieši, 2 sievietes un 1 jaunietis līdz 18 gadu vecumam.
No kolektīva var piedalīties viena komanda. Komandā vīrieši var spēlēt tikai kluba biedri.
Ja komanda vēlas piesaistīt spēlētājas un jauniešus, kuri nav viņu kolektīva biedri, jāsaņem tā
kluba piekrišana un galvenā tiesneša apstiprinājums. Piesaistīt spēlētāju var no attiecīgā reģiona.
Vispirms spēlē vīriešu pāris, sieviešu pāris un vīrietis- jaunietis, tad vienspēles kija pret
kiju. Pirmajai sacensību kārtai pieteiktais dalībnieku sastāvs paliek nemainīgs visu sacensību laiku. Kiju secība netiek mainīta. Komandas spēlē bez rezervistiem.
Sacensības notiek atbilstoši LNF apstiprinātiem spēles noteikumiem. Dubultspēles notiek 4
setos, par uzvaru 3-0; 3-1 divi punkti, par neizšķirtu 2-2 viens punkts. Par zaudējumu 0-3; 1-3
nulle punktu. Vienspēles notiek 6 setos, par uzvaru 4-0; 4-1; 4-2 divi punkti, par neizšķitu 3-3
viens punkts. Par zaudējumu 0-4; 1-4; 2-4 nulle punktu.
Komandu izspēles sistēmu noteiks tiesnešu kolēģija attiecībā no pieteikto komandu skaita.
Komandas dalībnieki tiek pielaisti pie spēles, ja ir ievērots Novusa spēles noteikumu 5.
paragrāfs /dalībnieku tērps /, it sevišķi apavi. Komandas drīkst spēlēt tikai ar LNF marķētām
ripām.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā atsevišķā spēlē starp komandu dalībniekiem, komanda par spēlētāja uzvaru iegūst 2
punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0. Komanda par uzvarētu maču iegūst – 2
punktus, par neizšķirtu ( 9-9 ) – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktu.
Uzvar komanda, kura izcīnījusi visvairāk punktus. Vienāda punktu skaita gadījumā divām
vai vairākām komandām, vietas nosaka sekojoši:
Spēlējot pēc riņķa sistēmas-pēc savstarpējās spēlēs iegūtiem komandu punktiem;
-pēc savstarpējās spēlēs iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības;
-pēc visās spēlēs iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības;
vairāk uzvarētu maču.
Spēlējot pēc Šveices sistēmas-pēc visās spēlēs iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības;
-vairāk punktu pēdējās divās kārtās, trijās kārtās utt;
-vairāk uzvarētu maču;
-pēc Bucholca koeficenta ( pretinieku komandu punktu summa ).
6. Apbalvošana.
Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar attiecīgas pakāpes kausiem un diplomiem, komandu dalībnieki ar diplomiem un medaļām.
Atsevišķās nominācijās, pēc sacensību organizētāju lēmuma, dalībniekiem var tikt pasniegtas pārsteiguma balvas.
7. Uzņemšanas noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā,
sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Komandas dalības maksa 50.oo eiro.
8. Pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi iesūtami Guntim Buceniekam līdz 2019.gada 16.jūlijam plkst.
18.oo pa E-pastu guntisbucenieks@inbox.lv . Komandas pieteikumā jābūt norādītiem visiem
spēlētājiem (uzvārds, vārds) kiju secībā vīrieši (3), jaunietis un sievietes (2), vīriešu pāris,
vīrietis-jaunietis pāris un sieviešu pāris. Komandas pārstāvja un kluba vadītāja e-pasts un
telefons. Parakstīti orģinālie pieteikumi iesniedzami sacensību dienā līdz plkst. 9.30 sacensību
vietā.
Informāciju par nakšņošanas vietām var saņemt zvanot Guntim Buceniekam telef. 29604915
vai Arturam Kuzminam telefons 27577569
LNF valde

