NOLIKUMS
Atklātajam individuālajam novusa turnīram
„Ziemassvētku kauss 2019”
Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt novusa sportu Latvijā;
2. Noskaidrot labākos novusa spēlētājus;
3. Paaugstināt sportistu meistarību.
Vieta un laiks
Novusa turnīrs „Ziemassvētku kauss 2019” notiks Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Bērvircava, Tautas
nama telpās, 2019.gada 28.decembrī pulksten 10:00. Turnīrā reģistrēto dalībnieku ierašanās sacensību vietā un
atzīmēšanās līdz pulksten 09:40
Sacensību vadība
Novusa turnīru organizē „Jelgavas novada novusa klubs”, ar Jelgavas novada sporta centra un Sesavas
pagasta pārvaldes atbalstu. Sacensību tiesneši Māris Cīrulis un Pēteris Pūliņš.
Sacensību dalībnieki, dalības maksa
Pieteikumus turnīram sūtīt sacensību tiesnesim M. Cīrulim uz e-pasta adresi: marioc2@inbox.lv, norādot
vārdu uzvārdu un dalībnieka pārstāvēto kolektīvu vai dzīvesvietu (pagasts; pilsēta) un tālruņa numuru, par kuru
var sazināties ar dalībnieku vai viņa pārstāvi. Katram saņemtam pieteikumam tiks sniegta atbilde, ar
apstiprinājumu par reģistrēšanu turnīrā vai noraidījumu, sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu, maksimāli 40
dalībnieki.
Turnīra dalības maksa – pieci eiro no katra dalībnieka.
Sacensību norises kārtība un vērtējums
Atkarībā no dalībnieku skaita tiks noteikta sacensību kārtība. Ja turnīram pieteiksies 12 un mazāk
dalībnieki, tad sacensības notiks riņķa sistēmā, ja turnīram pieteiksies 13 un vairāk dalībnieki, tad sacensības
notiks Šveices sistēmā - 11 kārtās. Neatkarīgi no piemērotās sistēmas, sacensības notiks pēc Latvijas Novusa
Federācijas apstiprinātiem noteikumiem, 6 setos.
Vērtējums – par uzvaru ar rezultātu (4-0; 4-1; 4-2) – divi punkti, par neizšķirtu (3-3) – viens punkts, par
zaudējumu (0-4; 1-4; 2-4) – nulle punktu. Uzvar dalībnieks, kurš turnīrā izcīnījis lielāko punktu summu,
vienāda punktu skaita gadījumā dalībnieku vietu nosaka pēc:
1. Spēlējot riņķa sistēmā:
 Bergera koeficenta (pretinieku izcīnīto punktu summa: par uzvaru 100%, par neizšķirtu 50%, par
zaudējumu 0, priekšrocība dalībniekam, kuram šis koeficents ir augstāks);
 Setu koeficenta (spēlētāja uzvarēto setu summu dala ar zaudēto setu summu, priekšrocība dalībniekam,
kuram šis koeficents ir augstāks);
 Vairāk uzvarētu spēļu;
 Mazāk zaudētu spēļu;
 Savstarpējās spēles;
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2. Spēlējot Šveices sistēmā:
 Buholca koeficenta (visu pretinieku izcīnīto punktu summa);
 Nepilnā buholca koeficents (visu pretinieku izcīnīto punktu summa, atņemot mazāko punktu summu);
 Vairāk uzvarētu spēļu;
 Mazāk zaudētu spēļu
 Kas uzvarēja pēdējo spēli, iepriekš pēdējo spēli utt.
Spēlējot Šveices sistēmā, dalībnieki turnīra tabulā tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc Latvijas Novusa
Federācijas aktuālā individuālā koeficenta - (IK). Sacensībās, no pirmās līdz trešajai kārtai ieskaitot, sportistu
pretinieku izlozē SwissMaster programma pēc reitinga (sadaļā: Pairing Type atzīmējot Rating), tādejādi
pirmajā kārtā pirmais spēlētājs spēlē ar vidējo, otrais ar nākamo aiz vidējā, utt. No ceturtās līdz pēdējai kārtai,
izloze notiek pēc buholca (sadaļā: Pairing Type atzīmējot Buchholz).
Spēlējot apli dalībnieku kārtas Nr. tabulā tiek izdarīts ar izlozi.
Sportistu inventārs
Sportisti izmanto savu sporta inventāru (kijas un novusa ripas), kuras atbilst Latvijas Novusa Federācijas
apstiprinātiem noteikumiem. Lai izvairītos no nevajadzīgiem strīdiem par novusa ripu atbilstību noteiktajiem
standartiem, tad turnīrā atļauts izmantot tikai ripas ar Latvijas Novusa Federācijas marķējumu.
Brīdinājums un izslēgšana no sacensībām
Ja tiek konstatēts, ka kāds no sacensību dalībniekiem, spēlē izmanto tādu novusa ripu, kura nav marķēta ar
LNF zīmogu, tad šim spēlētājam esošās spēles uzvarētajos setos tiek piešķirts zaudējums un izteikts
brīdinājums par sacensību nolikuma neievērošanu un aizliegts turnīrā izmantot nolikumam neatbilstošu sporta
inventāru.
Sacensību dalībnieku izslēdz no sacensībām, ja tas saņēmis no sacensību tiesneša trīs brīdinājumus par
disciplīnas vai turnīra „Ziemassvētku kauss 2019” nolikuma pārkāpumiem.
Sevišķi rupju pārkāpumu gadījumā sacensību dalībnieku no sacensībām izslēdz bez brīdinājuma (stipra
alkohola lietošana vai smēķēšana sacensību vietā, klaja rupjība vai nepakļaušanās tiesneša prasībām un
tamlīdzīgi). Ja dalībnieks no sacensībām tiek izslēgts, sacensību dalības maksa netiek atgriezta.
Apbalvošana
Novusa turnīra „Ziemassvētku kauss 2019” tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar attiecīgās pakāpes
diplomu un attiecīgās pakāpes kausu.
Dalībnieku uzņemšana
Dalībniekiem obligāta prasība ir maiņas apavi. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un
uzturēšanos sacensību vietā sedz paši sportisti.
e-mail: marioc2@inbox.lv
tel. 29418220

Sacensību tiesnesis

Pielikumā: Bērvircavas tautas nama atrašanās vieta – karte;
2019.gada 3.decembrī

M. Cīrulis
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Jelgavas novads, Sesavas pagasts,
Bērvircava, tautas nams.

