Apstiprinu:
Novusa kluba „Tukums”
valdes priekšsēdētājs
U.Eglītis
2015. gada 07.oktobrī

Nolikums
2015. gada Tukuma novada atklātajam individuālajam novusa spēles
čempionātam
Mērķis un uzdevumi
Mērķis - popularizēt novusa sportu Tukuma novadā un Latvijā.
Uzdevums- Labāk sagatavoties Latvijas Republikas 49.novusa spēles individuālajam čempionātam.

Vieta un laiks
Sacensības notiks Kuldīgas ielā 74, Tukumā. 1.posms - 2015.gada 17.oktobrī.; 2.posms 2015.gada
14.novembrī.; 3.posms 2015.gada 28.novembrī.; 4.posms 2015.gada 12.decembrī.

Sacensību sākums plkst. 10.oo
Dalībnieki
Sacensībās drīkst piedalīties visi novusa spēles spēlētāji bez ierobežojuma.

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek , pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 7 setos. Par uzvaru spēlē
(4-0; 4-1;4-2;4-3) – divi punkti, par zaudējumu (0-4;1-4;2-4;3-4) – nulle punktu.
Pie dalībnieku skaita līdz 12 (divpadsmit dalībnieki) sacensības notiek pēc „Riņķa” sistēmas. Sacensībās
uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst
dalībnieks:
- pēc savstarpējās spēlēs;
- Pēc Bergera koeficienta;
- pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
- pēc visu spēļu setu attiecības;
- pēc vairāk uzvarētu spēļu.

Pie dalībnieku skaita virs 12 (divpadsmit dalībnieki un vairāk) sacensības notiek pēc Šveices
sistēmas 12 kārtās. Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. Vienāda punktu skaita
gadījumā vietas nosaka pēc Buholca koeficenta (pretinieku punktu summa), nepāra dalībnieku
skaita gadījumā mīnus vienu sliktāko rezultātu. Vienāda koeficenta gadījumā, augstāka vieta
dalībniekam kam vairāk punktu pēdējās divās kārtās, trijās kārtās utt.
Galvenajam tiesnesim ir tiesības izmainīt sacensību kārtību atkarībā no ieradušos dalībnieku
skaita.
Par iegūto vietu posmā:
- pirmās vietas dalībniekam tiek piešķirti 1 punkts;
- par otro vietu 2 punkti;
- par trešo vietu 3 punkti;
- par ceturto vietu 4 punkti utt. viens punkts vairāk par katru iegūto nākamo vietu.
- Reģistrēts, bet nepiedalījies dalībnieks iegūst punktu skaitu par pēdējo vietu + (plus) 2 punkti.
Kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar mazāko kopējo punktu summu. Kopvērtējumā tiek vērtēti 3 (trīs) labāko
posmu rezultāts, kuru veido trīs (augstāko vietu) posmu iegūto vietu kopsumma. Vienāda punktu skaita
gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks:
- pēc savstarpējās spēlēs rezultātiem;
- pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
- pēc vairāk uzvarētām spēlēm.
Tiesnešu kolēģijai ir tiesības izmainīt sacensību kārtību atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.

Sacensību izdevumi
Sacensību organizēšanas izdevumus sedz dalībnieku dalības maksa posmā EUR-3.oo (trīs eiro, 00.centi)
no dalībnieka. Dalībnieku ierašanās un uzturēšanos izdevumus sacensību vietā sedz paši sportisti.

Apbalvošana
Sacensību posma 1-3 vietu ieguvējus apbalvo ar attiecīgas pakāpes kausiem. Sacensību kopvērtējumā
tiek vērtēti un apbalvoti tikai Tukuma Novadā dzīvojošie spēles dalībnieki un 1-3 vietu ieguvējus
apbalvo ar attiecīgās pakāpes kausiem un medaļām un balvām.

Pieteikumi
Pieteikšanās vismaz 24 stundas pirms sacensību sākumu pie sacensību galvenā tiesneša Ulda Eglīša e-pasts
uldis@tukumanami.lv; nami@kopideja.lv; vai telefonu: 29255680.

