Ropažu novada
2019. gada novusa atklātais čempionāta
NOLIKUMS.
1.
Mērķis un uzdevums. Popularizēt Ropažu novada iedzīvotāju vidū novusu,
iespējas spēlēt Ropažu un Zaķumuižas sporta zālēs. Noskaidrot labākos spēlētājus. Atlasīt
kandidātus Ropažu novada komandai Pierīgas novadu sporta spēlēm (ieskaites sporta veids)
un citām sacensībām.
2.
Laiks un vieta. Sacensības notiek 9 posmos no 2019. gada janvāra līdz
maijam un no septembra līdz decembrim, Zaķumuižas sporta zālē. Katra posma datums tiek
precizēts iepriekšējā posmā, ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms posma.
3.
Dalībnieki. Jebkurš interesents, kas sacensību dienā sasniedzis vismaz 14 gadu
vecumu. Jaunākiem dalībniekiem nepieciešama vecāku atļauja (paraugs skat. www.ropazi.lv
iedzīvotājiem /sports)
Visiem dalībniekiem un līdzjutējiem un/vai skatītājiem ir saistoši Ropažu Sporta centra
noteiktie iekšējās kārtības noteikumi, kā arī jāievēro vispār pieņemtās ētikas normas.
4.
Pieteikumi. Pieteikšanās sacensību dienā personiski, pie galvenā tiesneša,
aizpildot anketu ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pirms sacensību sākuma. Pieteikšanās pa
telefonu A.Ploriņš 29212457, ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību sākuma. Dalībnieki,
kuri pieteikušies posmam un reģistrējuši sava mobilā tālruņa numuru, saņem īsziņu par
kārtējā posma norisi, 3 dienas pirms tā.
5.
Sacensību vadība. Sacensības organizē Ropažu Sporta centrs sadarbībā ar
Sporta klubu „Skille”. Sacensību galveno tiesnesi nodrošina SK “Skille”, veic posmu
rezultātu uzskaiti un vērtēšanu, ja nepieciešams, nozīmē pārspēles.
Katram posmam var būt cits posma tiesnesis. Tiesnesis vada turnīru: rīko posma izlozi,
izšķir strīdus, pielieto disciplināros sodus. Tiesnesis drīkst piedalīties sacensībās, pirms
spēlēm nozīmējot vietnieku, kurš izšķir strīdus tiesneša spēlētājās spēlēs.
6.
Sacensību noteikumi. Turnīra spēles notiek pēc aktuālajiem apstiprinātajiem
„Novusa spēles noteikumiem” (Latvijas Novusa Federācijas mājas lapā)., Sacensību kārtību
katram posmam nosaka galvenais tiesnesis, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.
Dalībnieki spēlē ar savām novusa kijām un ripām, kas pilnībā atbilst Latvijas Novusa
federācijas (LNF) noteiktajiem parametriem. Visus strīdus, kas saistīti ar ekipējuma
atbilstību noteikumiem, risina, pēc turnīra nogādājot ekipējumu LNF mērījumu izdarīšanai
un atbilstības noteikšanai.
Dalībniekiem: sievietēm un skolas vecuma jauniešiem var tikt noteiktas atsevišķas
papildus sacensību grupas un vērtēšana posmā, kā arī kopvērtējumā, grupai pieteikušies
vismaz 5 dalībnieki.
7.

Izloze. Izlozi organizē un vada posma tienesis.

8.
Sacensību kārtība un vērtēšana. Ja uz posmu ieradušie līdz 13 dalībniekiem,
sacensības notiek pēc viena riņķa sistēmas (spēlē 6 setu turnīru, ieskaitot neizšķirtus
rezultātus; var izspēlēt vienspēli 7 setos, kur 7.sets tiek spēlēts kā pagarinājums, lai
noskaidrotu uzvarētāju neizšķirtā spēlē. Ja dalībnieku skaits lielāks par 13, tiek izmantota

Šveices sistēma. Tiesības izdarīt pirmo sitienu spēlē nosaka spēļu sistēma – spēlētājs, kurš
attiecīgajā spēlē minēts pirmais uzsāk pirmo setu.
8.1.
Pēc riņķa sistēmas. Vienāda punktu skaita gadījumā, viena riņķa sistēmā,
uzvarētāju nosaka:
1)
2)
3)
4)
5)

savstarpējās spēles rezultāts
uzvarēto un zaudēto setu starpība starp vienādo punktu ieguvējiem,
kopējo uzvaru skaits,
kopējā setu attiecība,
kopējo uzvarēto setu skaits.

Čempionāta posmā 6 setos: spēles notiek pēc sistēmas „2-1-0”:
2 punkti par uzvaru ar rezultātu 4-0 , 4:1; 4:2
1 punkts par neizšķirtu 3:3
0 punkti par zaudējumu:0:4; 1;4; 2:4
Posmā 7 setos: spēles notiek pēc sistēmas „3-2-1-0”:
3 punkti par uzvaru ar rezultātu 4-0; 4-1 vai 4-2
2 punkti par uzvaru ar rezultātu 4-3
1 punkts par zaudējumu ar rezultātu 3-4
0 punkti par zaudējumu ar 2-4; 1-4 vai 0-4.
Pēc Šveices sistēmas. Vienāda punktu skaita gadījumā, punkts par uzvaru ar
rezultātu 4:0; 4:1; 4: 2 un ½ punkts par neizšķirtu 3:3.
Augstāku vietu nosaka:
1) Buholca koeficents
2) Uzvarētu setu skaitu pēdējās spēlēs: sākot no pēdējām divām spēlēm, tad 3 spēlēm; tad
4, utt..
8.2.

8.3. Kopvērtējumā. Ja posma izspēles formāts ir viena apļa turnīrs, katram spēlējot ar
katru, kopvērtējuma ieskaitei punktus iegūst pirmo 8 vietu ieguvēji:
1.vieta – 10 punkti, 2. vieta – 8 punkti, 3.vieta – 6 punkti, 4.vieta – 5 punkti, 5.vieta –
4 punkti, 6.vieta – 3 punkti, 7.vieta – 2 punkti, 8.vieta – 1 punkts.
Pēc grupu turnīra rezultātiem, fināla astotniekā neiekļuvušie dalībnieki izspēlē
„gandarījuma turnīru”, lai noteiktu pārējo vietu sadali.Kopvērtējuma ieskaitē tiek skaitīti visi
dalībnieka izcīnītie punkti. Dalībnieks, kurš izcīnījis visvairāk punktu kļūst par 2019.gada
Ropažu novada čempionu. Vienāda punktu skaita gadījumā, kopvērtējumā augstāka vieta
spēlētājam, kuram:
1)
vairāk augstāku vietu,
2)
vairāk punktu pēdējos 2 posmos,
3)
tiek nozīmēta pārspēle (nozīmē tiesnesis, var notikt citā dienā, dalībniekiem
savstarpēji vienojoties).
Kopvērtējumā papildus tiek atsevišķi noteikta un apbalvota labākā sieviete un
perspektīvais jaunis spēlētājs (dalībnieks vecumā līdz 20 gadu vecumam), ja tie piedalījušies
vismaz 4 posmos. Tiek vērtētas izcīnītās vietas attiecībā pret posmā esošo dalībnieku skaitu
un noteikts vidējais rezultāts.
Ja katrā no grupām (sievietes, vīrieši, skolēni) ir vairāk kā 5 dalībnieki, vismaz 6
posmos, - kopvērtējumā grupu rezultāti un dalībnieki tiek izvērtēti un apbalvoti atsevišķi,
par savā grupā izcīnīto rezultātu.
9.
Apbalvošana. Katra posma uzvarētāju apbalvo ar diplomu un kausu.
Kopvērtējuma 1.–3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, kausiem un medaļām.

Iespējamas pārsteiguma, kā arī veicināšanas balvas. Apbalvo arī dalībniekus grupās – labākā
sieviešu grupā un labākais jauno spēlētāju grupā.
10.
Sacensību izdevumi. Sacensību izdevumus – diplomi, telpas, inventārs,
tiesneša atalgojums – Ropažu sporta centrs. Tiesneši, sacensību sekretāri - nodrošina sporta
klubs Skille. Dalībnieki vienojas par tiesnešu honorāru līdz 2,00 euro. Nepilngadīgajiem –
bez maksas.
11.
Informācija par sacensībām. Reģistrētie dalībnieki saņem SMS par norises
vietu. Ar paredzamajiem sacensību laikiem, ar posmu rezultātiem var iepazīties Ropažu
novada mājas lapā www.ropazi.lv sadaļa sports: „kalendāri”, ”nolikumi”, „rezultāti’’. Info:
A.Ploriņš 29212457, an522@inbox.lv vai evita.eglaja@ropazilv.
12.
Personas dati un pasākuma publicitāte.
Dalībnieka iesniegtie personas dati tiek izmantoti sacensību rezultātu apstrādei;
sacensību posmu rezultāti, kuros norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta (ciemats,
novads vai pilsēta), foto un video no sacensību posma, tiek publicēti sociālajos tīklos,
Ropažu novada pašvaldības informatīvajās vietnēs un izdevumos. Dalībnieks, kurš nevēlas,
lai informāciju par viņa dalību sacensībās, viņa foto, video publicē, iesniedz posma
rīkotājam rakstisku lūgumu par savu datu un informācijas nepubliskošanu - līdz sacensību
sākumam, reģistrējoties.
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