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2014. gada novusa 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 no 7 posmos no 2014. gada janvāra līdz decembrim, Zaķumuižas
sporta zālē.
3. Dalībnieki.
Jebkurš interesents, kas sacensību dienā sasniedzis vismaz 14 gadu vecumu.
Jaunākiem dalībniekiem nepieciešama vecāku atļauja (skat. paraugu pielikumā).
Dalībnieki spēlē ar savām novusa kijām un ripām!
Visiem dalībniekiem un līdzjutējiem un/vai skatītājiem ir saistoši Ropažu Sporta
centra noteiktie iekšējās kārtības noteikumi, kā arī jāievēro vispār pieņemtās ētikas
normas.
4. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Ropažu Sporta centrs sadarbībā ar Sporta klubu „Skille”.
Sacensību galvenais tiesnesis veic posmu rezultātu uzskaiti un vērtēšanu,
nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas nolikumā, izsludina dubultspēļu posmu un
vada „Ceļojošā kausa” izcīņās turnīru; 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 spēlēs.
5. Sacensību noteikumi.
Turnīra spēles notiek pēc „Novusa spēles noteikumiem” (spēkā ar 01.03.2008.),
pamatā spēlē vienspēli 7 setos, kur 7.sets tiek spēlēts kā pagarinājums, lai noskaidrotu
uzvarētāju neizšķirtā spēlē. Atsevišķos posmos var tikt spēlēta dubultspēle. 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.
6. Izloze.

Izlozi organizē un vada posma tienesis. Ja posmam pieteikušies vairāk kā 13
dalībnieki, tiek veikta apakšgrupu izloze. Tās kārtību nosaka tiesnesis, balstoties uz
aktuālo situāciju posmu kopvērtējumā, bet 1.posmā uz 2013.g. Ropažu novada
čempionāta kopvērtējumu. Tiesības izdarīt pirmo sitienu spēlē nosaka spēļu grafiks –
spēlētājs, kurš attiecīgajā spēlē minēts pirmais uzsāk pirmo setu.
7. Vērtēšana.
7.1. Čempionāta posmā. 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.

Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu nosaka:
1.) savstarpējās spēles rezultāts
2.) uzvarēto un zaudēto setu starpība,
4.) uzvarēto setu skaits,
5.) uzvaru skaits,
6.) rīkojot „5 soda kauliņu sitienu sēriju” (tikai apakšgrupā, ja neizšķiras iekļūšana
fināla astotniekā),
7.) rīkojot pārspēli.
7.2. Vērtēšana 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, kura uzvarētājam jeb posma 9.vietas ieguvējam kopvērtējumā
tiek piešķirts 1 punkts.
Kopvērtējuma ieskaitē tiek skaitīti visi dalībnieka izcīnītie punkti. Dalībnieks, kurš
izcīnījis visvairāk punktu kļūst par 2014.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).
8. Ceļojošā kausa izcīņa.
Sezonas noslēgumā tiek izspēlēts Ceļojošais kauss, kura izspēles kārtība tiek noteikta,
balstoties uz čempionāta kopvērtējuma rezultātiem un atkarībā no dalībnieku skaita.
Izspēles pamatā ir izslēgšanas princips. Turnīra uzvarētājs kļūst par 2014.g. Ropažu
novada Ceļojošā kausa ieguvēju. Ceļojošā kausa ieguvējs drīkst paturēt kausu pie
sevis vienu gadu, līdz nākamā gada Ceļojošā kausa izcīņai. Dalībnieks, kurš izcīna
kausu trīs reizes, patur to savā īpašumā.
10. Apbalvošana.
Katra posma uzvarētāju apbalvo ar diplomu, bet 1.–3. vietas ieguvēji iegūst medaļas.
Kopvērtējuma 1.–3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem.
Iespējamas pārsteiguma kā arī veicināšanas balvas.

11. 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.
12. Sacensību izdevumi.
Sacensību izdevumus – diplomi, telpas, inventārs, tiesneša atalgojums – Ropažu
sporta centrs. Tiesneši, sacensību sekretāri - nodrošina sporta klubs Skille. Dalības
maksa 1,50 euro -sporta klubs Skille - tiesnešu izdevumiem. Nepilngadīgajiem un
sporta kluba Skille biedriem– bez maksas.
13. Izmaiņas sacensību nolikumā.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot
dalībniekus sacensību dienā, pirms posma izlozes sākuma.
14. Informācija par čempionātu:
www.ropazi.lv - Iedzīvotājiem /sports un atpūta/ „nolikumi”; „rezultāti”; „kalendāri”.
Ropažu sporta centra vadītāja Evita Eglāja, tālr. 29576220, evitaeglaja@ropazi.lv;
Ropažu novada novusa čempionāta galvenais tiesnesis Andrejs Ploriņš. Info:
A.Ploriņš 29212457, an522@inbox.lv .
Nolikumu sagatavoja:

_____________________________E.Eglāja (Ropažu Sporta centrs)
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