Apstiprinu:

Ēriks Celmiņš

LNF prezidents
NOLIKUMS
LATVIJAS 2019.GADA VETERĀNU INDIVIDUĀLAJAM ČEMPIONĀTAM NOVUSĀ
Mērķis un uzdevumi
Mērķis - popularizēt novusa sportu Latvijā.
Uzdevums - noskaidrot labākos novusistus veterānus Latvijā, paaugstināt sportistu meistarību.
Vieta un laiks
Sacensības notiek pēc vienota Latvijas novusa sacensību kalendāra, 2019.gada 9. un 16.novembrī.
Sacensību kārtība tiks sastādīta pēc sacensību dalībnieku pieteikumu saņemšanas.
Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Novusa federācijas prezidijs un vada tā apstiprināta tiesnešu
kolēģija. Sacensību galvenais tiesnesis – Guntis BUCENIEKS.
Dalībnieki
Sacensības sievietēm un vīriešiem notiek trīs vecuma grupās: pirmā vecuma grupa – dzimušajiem
1969. – 1960.gadā, otrā vecuma grupa – dzimušajiem 1959. – 1950.gadā, trešā vecuma grupa –
dzimušajiem 1949.gadā un agrāk. Dalībnieka vecumu nosaka pēc dzimšanas gada. Drīkst startēt
tikai vienā vecuma grupā ar LNF licencēm. Dalībnieki, kuri startē trešajā vecuma grupā tikai
Latvijas veterānu čempionātā, var spēlēt bez licencēm. Sievietēm mazskaitlīgas grupas var
apvienot. Sacensībās var spēlēt tikai ar LNF marķētām ripām.
Spēlētājiem nav atļauts spēles laikā mainīt ripu un kiju, ja tie nav bojāti.
Sacensību laikā var notikt fotografēšana un filmēšana, un uzņemtais materiāls ievietots
publiskā vidē.
Sacensību izcīņas kārtība un vērtējums
Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita tiks noteikta sacensību kārtība. Pēc Šveices sistēmas tiks
izspēlētas 11 kārtas. Sacensības notiek pēc Latvijas Novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem
6 setos. Par uzvaru (4-0;4-1;4-2) – divi punkti, par zaudējumu (0-4;1-4;2-4) – nulle punktu, par
neizšķirtu (3-3) – viens punkts. Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. Vienāda punktu
skaita gadījumā, spēlējot pēc riņķa sistēmas, augstāku vietu iegūst spēlētājs:
- pēc izcīnītajiem punktiem savstarpējās spēlēs;
- pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
- pēc Bergera koeficienta;
- pēc visu setu attiecības.
Spēlējot pēc Šveices sistēmas, augstāku vietu iegūst spēlētājs:
- pēc Buholca koeficienta (visu pretinieku punktu summa);
- pēc mazā Buholca koeficienta (visu pretinieku punktu summa mīnus mazākā un lielākā ptu summa);
- pēc iegūto punktu summas pēdējās 2 kārtās, 3 kārtās u.t.t.

Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar attiecīgas pakāpes diplomiem un
medaļām.
Dalībnieku uzņemšana
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā sedz
komandējošā organizācija vai paši sportisti.
Sevišķie noteikumi
Lai nepieļautu nepamatotu dalībnieku nepiedalīšanos sacensībās, tiek noteiktas sekojošas
sankcijas - ja dalībnieks neierodas uz sacensībām bez attaisnojoša iemesla, sods 10,00 EUR, ja
dalībnieks vēlas spēlēt nākošā gada Latvijas čempionātā.
Pieteikumi
Pieteikumi sūtāmi Guntim BUCENIEKAM uz e-pasta adresi guntisbucenieks@inbox.lv līdz
2019.gada 31.oktobrim. Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, dzimšanas gads, pilsēta, novads.
Pieteikumus sūta kolektīvi vai paši sportisti. Pirms pieteikumu sūtīšanas pajautājiet vai sportisti,
kurus piesakāt, vēlas piedalīties sacensībās! Pieteikumā norādīt vai ir iespējams uzņemt
sacensības, galdu skaitu, sacensību vietas adresi, tiesneša vārdu, uzvārdu, tālruni. Telefoniski
pieteikumi netiks pieņemti.
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