Apstiprinu:
LNF prezidents Ēriks CELMIŅŠ

NOLIKUMS
LATVIJAS 54. INDIVIDUĀLAJAM ČEMPIONĀTAM NOVUSĀ 2019. GADĀ

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt novusa sportu Latvijā.
1.2. Noskaidrot Latvijas labākos novusa spēlētājus un spēlētājas 2019.gadā.
1.3. Paaugstināt sportistu meistarību.
2. VIETA UN LAIKS
2.1. Sacensības notiek pēc vienotā LNF sporta sacensību kalendārā plāna 2019.gadam laikā no
7.septembra līdz 2.novembrim.
2.2. Sacensību vietas un sākuma laiki tiks publicēti LNF mājas lapā.
3. SACENSĪBU VADĪBA
3.1. Sacensības organizē Latvijas Novusa Federācijas prezidijs un vada prezidija apstiprināta tiesnešu
kolēģija, galvenā tiesnese LIĀNA KRASTIŅA.
4. DALĪBNIEKI UN SACENSĪBU KĀRTĪBA
4.1. Sacensībās atļauts piedalīties neierobežotam dalībnieku skaitam bez kvalifikācijas ierobežojumiem,
kuri līdz čempionāta sacensību dienai ir iegādājušies LNF licenci 2019.gadam, katram dalībniekam
20,00 EUR (divdesmit eiro). Dalībnieki, kuri dzimuši 2002.gadā un jaunāki, par licenci 2019.gadam
maksā 10,00 EUR (desmit eiro). Par licenci var samaksāt tikai ar pārskaitījumu. Norēķinu konts, SEB
banka LV85UNLA0002200700937 LATVIJAS NOVUSA FEDERĀCIJA, par 2019 gada licenci. Ja
vēlāk tiks konstatēts, ka sportisti spēlējuši bez licences, viņu rezultāti tiks anulēti un par viņu
pielaišanu 2020.gada sacensībās lems LNF valde.
4.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionātā)
4.3. Pamatojoties uz 2018.gada Latvijas individuālā čempionāta rezultātiem, 2019.gadā vīriešiem ir
izveidota virslīga, 1.līga un 2.līga ar 56 sportistiem katrā no tām. Savukārt katras līgas dalībnieki
sadalīti četrās apakšgrupās pēc reģionālā principa un izcīnītās vietas 2018.gada čempionātā. Dāmām
ir virslīga ar 14 dalībniecēm.
4.4. Sacensības notiek pēc riņķa sistēmas sešos setos.Uz katru nākošo posmu kvalificējas 1.-14.vietas
ieguvēji ar savstarpējiem rezultātiem. Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita, atlases 1.posms var tikt
izspēlēts pēc Šveices sistēmas.
4.5. Par nepamatotu izstāšanos no sacensībām dalībnieks 2020.gada Latvijas individuālo čempionātu sāk
ar atlases sacensībām. Izstāšanās gadījumus izskata LNF valde.
4.6. Dalībnieku sastāvu katrā līgā skatīt pievienotajā sarakstā. Novusa spēlētāji, kuri nav iekļuvuši šajā
sarakstā, 2019.gada čempionātu sāk ar reģionālajām atlases sacensībām. Ja pēc pieteikumu
saņemšanas termiņa un līdz čempionāta sākuma datumam izrādīsies, ka kādā no līgām nav pieteikts
vai savu līdzdalību atsaucis kāds dalībnieks, tad viņa vietu ieņems augstākā vietā esošais dalībnieks
no zemākās līgas u.t.t.
Pēc čempionāta starta šīs izmaiņas vairāk netiks pieļautas.

4.7. Sievietēm 2019.gada Latvijas individuālā čempionāta izcīņas kārtība tiks noteikta pēc dalībnieču
pieteikumu saņemšanas.
4.8. Čempionātā atļauts spēlēt tikai ar LNF marķētām ripām. Sākot ar ¼ finālu sacensības notiek ar LNF
rīcībā esošām ripām un sertificētiem kauliņiem.
4.9. Dalībnieki tiek pielaisti pie spēles, ja ir ievērots Novusa spēles noteikumu 3.punkts /dalībnieka
tērps/. Īpaši tas attiecas uz apaviem.
4.10. Spēlētājiem nav atļauts spēles laikā mainīt ripu un kiju, ja tie nav bojāti.
4.11. Sacensību laikā var notikt fotografēšana un filmēšana, un uzņemtais materiāls ievietots
publiskā vidē.
5. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
5.1. Sacensības notiek pēc LNF apstiprinātiem noteikumiem 6 setos. Par uzvaru (4-0; 4-1;4-2) – trīs
punkti, par neizšķirtu (3-3) – viens punkts, par zaudējumu (0-4; 1-4;2-4) – nulle punktu.
5.2. Ja finālsacensībās diviem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, par pirmo vietu notiek pārspēle 7
setos. Sitiena tiesības tiesnesis, ar monētas palīdzību, izlozē un nosaka galdu uz kura notiek pārspēle.
Pārējos gadījumos vietas nosaka sekojoši:
- pēc savstarpējās spēles,
- pēc savstarpējo spēļu setu attiecības,
- pēc visu spēļu setu attiecības,
- pēc Bergera koeficienta (uzvarēto pretinieku punktu summa).
- vairāk uzvarētu spēļu ar rezultātu 4-0
5.3. Ja atlases 1.posms tiek spēlēts pēc Šveices sistēmas, tad spēles notiek 6 setos, par uzvaru 3 punkti,
neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0 punkti.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietu secību nosaka:
- pēc Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa);
- pēc nepilnā Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa mīnus mazākā p-tu summa);
- pēc iegūto punktu summas pēdējās 2 kārtās, 3 kārtās u.t.t.
6. APBALVOŠANA
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgas pakāpes diplomiem un medaļām, 4.-6.vietu
ieguvēji ar diplomiem.
6.2. Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var nodibināt savas balvas.
7. PAPILDNOTEIKUMI
7.1. Lai nepieļautu nepamatotu novusa spēlētāju nepiedalīšanos sacensībās, tiek noteikts:
7.1.1. ja dalībnieks neierodas uz reģionālajām atlases sacensībām bez attaisnojoša iemesla, sods 10,(desmit) EUR, ja dalībnieks vēlēsies spēlēt nākošā gada Latvijas individuālajā čempionātā;
7.1.2. ja dalībnieks nevar ierasties uz sacensību nākošo posmu, jābūt oficiālam iesniegumam, kam
pievienots attaisnojošs dokuments, ko iesniedz vismaz 3 dienas pirms sacensībām (ja tas nav
akūts gadījums); Attaisnojošais dokuments jāiesniedz (jāatsūta) galvenajam tiesnesim 3
dienu laikā.
7.1.3. ja dalībnieks savlaicīgi (vismaz 3 dienas pirms sacensībām) paziņo par nepiedalīšanos
nākošajā posmā, bet nav attaisnojošu dokumentu, tad dalībnieks tiek diskvalificēts uz vienu
gadu individuālajās sacensībās vai samaksā sodu līdz 100,- (viens simts) EUR;
7.1.4. ja dalībnieks nepaziņo un neierodas uz sacensību nākošo posmu, tad dalībnieks tiek
diskvalificēts uz diviem gadiem individuālajās sacensībās vai samaksā sodu līdz 200,- (divi
simti) EUR;
7.1.5. ja dalībnieks tiek izslēgts no sacensībām par sacensību noteikumu, nolikuma pārkāpumu vai
izstājas no sacensību posma bez attaisnojoša iemesla, soda sankcijas nosaka LNF valde.
7.1.6. ja dalībnieks sacensībām ir pieteiks bez viņa ziņas un piekrišanas, tad soda sankcijas
pieteicējam nosaka LNF valde.
7.2. Lēmumu par soda mēru pieņem LNF valde.

8. PIETEIKUMI
Pieteikumus par visiem dalībniekiem, neatkarīgi kurā līgā tie startē, sūta kolektīvi vai paši sportisti
norādot dalībnieka pilnu uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu un dzīves vietu. Pieteikumā vēl jānorāda
atbildīgās personas vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasta adrese.
Ļoti būtiski ir pieteikt sportistus, kuri tiešam vēlas startēt čempionātā, nevis automātiski ierakstīt
pieteikumā novusa spēlētājus, kuri individuālajā čempionātā spēlējuši iepriekšējos gados.
Ja var uzņemt sacensības, tad lūgums norādīt kuros datumos, pēc vienotā kalendāra var uzņemt,
vietas adresi, galdu skaitu, atbildīgo par sacensību izvešanu, tiesneša vārdu, uzvārdu. Sacensību
tiesnesim jābūt LNF sertificētam. Ja minētā informācija netiks sniegta, tad sacensības šī kolektīva bāzē
netiks nozīmētas.
Pieteikumi sūtāmi: Liānai Krastiņai uz E-pastu vitenaugs@inbox.lv Telefoniski pieteikumi netiks
pieņemti.
Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 5.augustam. Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām
neatbilstošie pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti! Papildinformācija
iegūstama pa telefonu 26401808 vai E-pastu vitenaugs@inbox.lv
LNF valde

