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O.Lejnieks
2017.gada 12.janvārī.

NOLIKUMS
Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēļu sacensībām novusā
1.Mērķis un uzdevumi.
Popularizēt novusa spēli Pierīgas novados.
Noskaidrot labākās Pierīgas novadu komandas novusā.
2.Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2017.gada 18.martā Babītes sporta kompleksā.
(Piņķi, Jūrmalas ielā -17). Sacensību sākums plkst. 10.00.
3.Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātāju – novadu
iedzīvotāji(deklarētā dzīvesvieta), novadā pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR
reģistrēto sporta klubu un biedrību (juridiskā adrese attiecīgās pašvaldības teritorijā) biedri
(kluba biedrs ne mazāk kā 2 mēnešus).
Komandas sastāvā 4 dalībnieki (vismaz viena sieviete), bez rezervistiem. Sacensībās startē
2001.gadā dzimušie un vecāki sportisti. Komandā drīkst pieteikt 1(vienu) dalībnieku jaunāku
par nolikumā noteikto vecumu. Ja vīriešu vietā komandā spēlē sieviete, viņa piedalās sacensībās
starp vīriešiem.
4.Sacensību norise.
Sacensības notiek pēc LR Novusa federācijas noteikumiem. Sacensības ir komandu. Spēles starp
komandām notiek „kija pret kiju”.
Sacensības notiek pēc „riņķa” sistēmas. Individuālā spēle notiek 6 (sešos) setos. Par uzvaru
individuālā spēlē piešķir 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktu. Par
uzvaru komandu cīņā komandai piešķir 4 punktus, par neizšķirtu 2 punktus, par zaudējumu 1
punktu. Komanda, kas neierodas uz spēli, saņems 0 punktus ar spēles rezultātu 0-10.
5.Vietu noteikšanas kritēriji.
 izcīnīto punktu skaits;
 savstarpējā spēle;
 savstarpējo spēļu mazo punktu attiecība;
 mazo punktu attiecība visās spēlēs;
 pārspēle.
6.Pieteikšanās.
Vārdiskie pieteikumi līdz 15.martam Tadeušam Tračumam, mob. tel. 29471145, e-pasts:
tadeuss.t@inbox.lv .Pieteikumu oriģināli – sacensību vietā līdz plkst. 9.30.

7.Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Babītes
novada sporta dzīves organizatoriem. Sacensību galvenais tiesnesis - Sergejs Varša (Babītes
novads), mob. tel. 29680882.
8. Apbalvošana.
1.– 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un diplomiem. 1.-3.vietu ieguvējus pie
katra galdiņa apbalvo ar medaļām.
9.Izdevumi.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde. Ar telpām un novusa galdiem nodrošina Babītes sporta komplekss. Izdevumus, kas
saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši
dalībnieki.
10.Nosacījumi.
 katram dalībniekam jābūt savam novusa inventāram (kija, ripa).
 spēlēt un atrasties zālē atļauts tikai tīros sporta apavos!
PIETEIKUMI. Novada priekšsēdētāja (vietnieka, izpilddirektora) parakstītus un apzīmogotus
vārdiskos pieteikumi ar norādītu dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, viņa saistību ar
pārstāvēto novadu (adrese, deklarētā dzīves vieta, darba vieta) jāiesniedz galvenajam tiesnesim
sacensību vietā līdz 9.30. Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar savu
parakstu un zīmogu apliecina ārsts. Ārsta atļaujas trūkuma gadījumā savas veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām ar parakstu apliecina pats dalībnieks, kas uzņemas visu atbildību par
iespējamajām sekām. 18 gadus nesasniegušu sacensību dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību
sacensībām apliecina ārsts vai komandas pārstāvis (ar savu parakstu).

