Apstiprinu:
/Ēriks CELMIŅŠ/
Latvijas Novusa federācijas prezidents

NOLIKUMS
LATVIJAS 2019.GADA ATKLĀTAJAM DUBULTSPĒĻU ČEMPIONĀTAM NOVUSĀ
1. Mērķis un uzdevumi
Mērķis – popularizēt novusa sportu Latvijā un paaugstināt novusa spēlētāju meistarību.
Uzdevums – noskaidrot 2019.gada labākos Latvijas dubultspēļu pārus.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek pēc Latvijas Novusa federācijas (LNF) 2019.gada sacensību kalendāra,
laikā no 2019.gada 9.marta līdz 18.maijam, visos dubultspēļu veidos pēc riņķa sistēmas visos
posmos. Sacensību grafiki tiks publicēti papildus.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē LNF prezidijs un vada galvenais tiesnesis Guntis Bucenieks
4. Dalībnieki, sacensību kārtība
Sacensībās var piedalīties neierobežots pāru skaits, bez sporta klases ierobežojuma, kuri līdz
2019.gada 21.februārim ir pieteikuši savu dalību čempionātā un līdz sacensību sākumam
samaksājuši par 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).
Pārus veido paši sportisti. Sacensības visos posmos notiek 4 setos. Sacensību norises kārtība
tiks noteikta atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Ja pāris, kurš izcīnījis tiesības spēlēt
nākošajā kārtā, savlaicīgi paziņo par savu nepiedalīšanos, šī pāra vietā startē nākošais pāris.
Sacensībās drīkst spēlēt tikai ar marķētām ripām. Sākot ar ¼ finālu spēles notiks ar LNF
rīcībā esošām ripām un kauliņiem (izmaiņu gadījumā tiks paziņots atsevišķi).
Dalībnieki tiek pielaisti pie spēles, ja ir ievērots Novusa spēles noteikumu 3.punkts
/dalībnieka tērps/. Īpaši tas attiecas uz apaviem.
Spēlētājiem nav atļauts spēles laikā mainīt ripu un kiju, ja tie nav bojāti.
Sacensību laikā var tikt fotografēts, filmēts un uzņemtais materiāls ievietots publiskā vidē.
5. Uzvarētāju noteikšana
Sacensības notiek pēc LNF apstiprinātiem noteikumiem 4 setos. Par uzvaru (3-0; 3-1) – trīs
punkti, par neizšķirtu (2-2) – viens punkts, par zaudējumu (0-3; 1-3) – nulle punktu.
Ja finālā diviem pāriem, kuri izcīnījuši visvairāk punktu, ir vienāds punktu skaits, tad,
čempionu pāra noteikšanai notiek pārspēle 5 setos. Pārējos gadījumos vietas nosaka sekojoši:
- Pēc savstarpējās spēles,
- Pēc savstarpējo spēļu setu attiecības,
- Pēc visu spēļu setu attiecības,
- Vairāk uzvarētu spēļu ar rezultātu 3-0
- Pēc Bergera koeficienta (uzvarēto pretinieku punktu summa).

6. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji pāri tiek apbalvoti ar attiecīgas pakāpes medaļām, diplomiem un
piemiņas balvām. 4.- 6.vietas ieguvēji pāri ar diplomiem.
7. Uzņemšanas noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietās,
sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Katra posma sacensībās, atbildīgajam
jānodrošina sacensību bāze ar kvalificēta tiesneša pakalpojumiem (tiesnešiem jābūt atbilstoši
sagatavotiem strādāt ar noteiktām datorprogramām, par neatbilstoši noformētiem sacensību
dokumentiem var tikt samazināts tiesnešu atalgojums).
8. Sevišķie noteikumi
Lai nepieļautu nepamatotu pāru nepiedalīšanos sacensībās, tiek noteiktas sekojošas sankcijas:
- ja pāris neierodas uz pirmās kārtas sacensībām bez attaisnojoša iemesla, sods 10 (desmit)
EUR no spēlētāja, ja spēlētāji vēlēsies piedalīties nākošā gada Latvijas čempionātā;
- ja pāris nevar ierasties uz sacensību nākošo kārtu, jābūt oficiālam iesniegumam ar
attaisnojošu dokumentu pielikumā, kuru iesniedz vismaz 3 dienas pirms sacensībām (ja tas
nav akūts gadījums);
- ja pāris savlaicīgi (vismaz 3 dienas pirms sacensībām) paziņo par nepiedalīšanos nākošajā
kārtā, bet nav attaisnojošu dokumentu, tad spēlētājiem diskvalifikācija uz vienu gadu
dubultspēļu sacensībās vai sods līdz 200 (divi simti) EUR no pāra;
- ja pāris nepaziņo un neierodas uz sacensību nākošo kārtu, tad spēlētājiem diskvalifikācija
uz diviem gadiem dubultspēļu sacensībās vai sods līdz 400 (četri simti) EUR no pāra;
- ja pāris tiek izslēgts no sacensībām par sacensību noteikumu, nolikumu pārkāpumu vai
izstājas no sacensību posma bez attaisnojoša iemesla, soda sankcijas nosaka LNF valde.
Lēmumu par soda mēru, katrā atsevišķā gadījumā, pieņem LNF valde.
9. Pieteikumi
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši spēlētāji sacensību galvenajam tiesnesim Guntim
Buceniekam uz e-pasta adresi guntisbucenieks@inbox.lv līdz 2019.gada 21.februārim, telefons
informācijai 29604915.
VĒLĀK IZSŪTĪTI PIETEIKUMI, KĀ ARĪ PIETEIKUMI PA TELEFONU, NETIKS
PIEŅEMTI!
PIETEIKUMI JĀAIZPILDA PĒC PIEVIENOTĀ PARAUGA. Pieteikumā jānorāda
kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona Nr. Individuālajiem pieteicējiem
jānorāda telefona Nr. un e-pasta adrese. Nekorekti aizpildīti pieteikumi netiks pieņemti.
Pieteikumā jāuzrāda sacensību vietas, ja tāda ir, adrese, novusa galdu skaits, atbildīgās
personas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese. Vecākā tiesneša vārds, uzvārds, telefona Nr., epasta adrese.
Paraugs
Nr.

1
2

Uzvārds, vārds

Dzimš. dati

Pilsēta/novads

Licence

Kolektīvs

Salmiņš Jānis
Kalniņš Jānis
Mežulis Jānis
Kārkliņš Jānis

12.12.1982.
01.01.1971.
04.04.1944.
11.11.1951.

Limbaži
Limbaži
Limbaži
Limbaži

Sam.
Maks.sac.vietā
Sam.
Sam.

OC „Limbaži”
OC „Limbaži”

LNF valde

