
 

 

 

 

 

NOLIKUMS 

 
 

Individuālajām reitinga sacensībām novusā, dāmām 

„Zelta rudens 2020” 
 

 
 

Mērķis un uzdevumi      
 

1. Popularizēt novusa sportu Latvijā;  

2. Noskaidrot  labākās  novusa spēlētājas;  

3. Paaugstināt sportistu meistarību.  

 

Vieta un laiks  
 

       Individuālās reitinga sacensības novusā, dāmām „Zelta rudens 2020”, notiks Jelgavas 

novada, Sesavas pagasta,  Bērvircavas Tautas nama telpās, 2020.gada 22.novembrī pulksten 

10:00. Reģistrēto dalībnieču ierašanās sacensību vietā un atzīmēšanās līdz pulksten 09:40 

 

   

Sacensību vadība 
 

       Individuālās reitinga sacensības novusā, dāmām „Zelta rudens 2020”, organizē „Jelgavas 

novada novusa klubs”, ar Jelgavas novada sporta centra un Sesavas pagasta pārvaldes atbalstu. 

Sacensību tiesneši Māris Cīrulis 

 

 Sacensību dalībnieki un dalības maksa  
 

       Pieteikumus sacensībām sūtīt sacensību tiesnesim M.Cīrulim uz e-pasta adresi: 

marioc2@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu un dalībnieces pārstāvēto  kolektīvu vai dzīvesvietu 

un tālruņa numuru, par kuru var sazināties ar dalībnieci vai viņas pārstāvi. Katram saņemtam 

pieteikumam tiks sniegta atbilde, ar apstiprinājumu par reģistrēšanu sacensībās vai noraidījumu, 

sakarā ar ierobežoto dalībnieču skaitu, maksimāli 44 sportistes. 

 

Sacensību norises kārtība un vērtējums  
 

Sacensību izspēlē tiks piemērota Šveices sistēma, izmantojot “SwissMaster” programmu. 

Atkarībā no dalībnieču skaita tiks noteikta sacensību kārtība, ja sacensībām pieteiksies: 

➢ 20 – 26 sportistes, tad sacensības tiks izspēlētas 10 kārtās;  

➢ 27 – 32 sportistes, tad sacensības tiks izspēlētas 11 kārtās;  

➢ 33 – 38 sportistes, tad sacensības tiks izspēlētas 12 kārtās;  

➢ 39 – 44 sportistes, tad sacensības tiks izspēlētas 13 kārtās.  
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Sacensības notiks pēc Latvijas Novusa Federācijas apstiprinātiem novusa spēles noteikumiem 

un individuālā  IK un Reitinga nolikuma – 7 setos. Vērtējums – par uzvaru ar rezultātu (4-0; 4-

1; 4-2; 4-3) – divi punkti, par zaudējumu ar rezultātu (0-4; 1-4; 2-4; 3-4) – nulle punkti. Uzvar 

sportiste, kura sacensībās izcīnījusi vairāk punktus. Vienāda punktu skaita gadījumā dalībnieču 

vietu nosaka pēc: 

➢ “Buchholz koeficienta” (visu pretinieču izcīnīto punktu summa); 

➢ “Buchholz Hi, Lo koeficienta” (visu pretinieču izcīnīto punktu summa, atņemot mazāko 

punktu summu); 

➢ “Rating”, (kurai no sportistēm augstāks IK/s) 
 

       Ja čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas nevar noteikt pēc augstāk minētiem kritērijiem, 

tad vietu noteikšanai šīm sportistēm tiek skaitīts “Setu koeficients” (spēlētājas uzvarēto setu 

summu dala ar zaudēto setu summu), priekšrocība sportistei, kurai šis koeficients ir augstāks. 
 

       “SwissMaster” programmā, sportistes sacensību tabulā tiek sakārtotas pēc Latvijas Novusa 

Federācijas aktuālā individuālā koeficienta (IK), dilstošā secībā. Sacensībās, no pirmās līdz 

trešajai kārtai ieskaitot, sportistēm pretinieces “SwissMaster” programmā izlozē pēc Rating, 

sadaļā: (Pairing Type atzīmējot Rating), tādejādi pirmajā kārtā pirmā spēlētāja spēlē ar vidējo, 

otrā ar nākamo aiz vidējās, utt. No ceturtās līdz pēdējai kārtai, izloze notiek pēc Buchholz, 

sadaļā: (Pairing Type atzīmējot Buchholz). Ja sacensībās piedalās nepāra skaits sportistes, tad 

pirmajā kārtā ar BRĪVS tiek salikta sportiste, kurai sacensību tabulā ir zemākais IK. Gadījumā, 

ja vairākām sportistēm IK ir vienāds (piem. tabulas apakšā ir piecas sportistes ar IK 1000), tad 

to, kurai no šīm sportistēm būs brīvā kārta, nosaka veicot izlozi.  

 

 

Sportistu inventārs 
 

       Sacensību organizētājs: “Jelgavas novada novusa klubs” nodrošina sacensības ar “Pro 

novusa galdiem”, novusa spēles noteikumiem atbilstošiem kauliņiem (atbilstošs izmērs, svars 

un marķējums), pulveri galdu ieslidināšanai un otiņām, liekā pulvera notīrīšanai no galda pirms 

spēles.       

       Sportistes izmanto savu individuālo sporta inventāru, (kijas un novusa ripas), kuras atbilst 

Latvijas Novusa Federācijas apstiprinātiem noteikumiem. Sacensībās atļauts izmantot tikai 

tādas novusa ripas, kurām ir Latvijas Novusa Federācijas marķējums.  

 

 

Brīdinājums un izslēgšana no sacensībām 
 

       Ja tiek konstatēts, ka kāda no sacensību dalībniecēm, spēlē izmanto tādu novusa ripu, kura 

nav marķēta ar LNF zīmogu, tad šai spēlētājai esošās spēles uzvarētajos setos tiek piešķirts 

zaudējums un izteikts brīdinājums par sacensību nolikuma neievērošanu un aizliegts sacensībās 

izmantot nolikumam neatbilstošu sporta inventāru. Sacensību dalībnieci izslēdz no sacensībām, 

ja tā saņēmusi no sacensību tiesneša trīs brīdinājumus par disciplīnas vai čempionāta nolikuma 

pārkāpumiem. Sevišķi rupju pārkāpumu gadījumā sacensību dalībnieci no sacensībām izslēdz 

bez brīdinājuma (atklāta, stipra alkohola lietošana vai smēķēšana sacensību vietā, klaja rupjība 

vai nepakļaušanās tiesneša prasībām un tamlīdzīgi). 
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Apbalvošana   
 

       Novusa sacensībās „Zelta rudens 2020”, ar attiecīgās pakāpes diplomu un attiecīgā pakāpes 

kausu, tiks apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvējas. 

 

 

Dalībnieku uzņemšana  
 

       Dalībniecēm obligāta prasība ir maiņas apavi. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieču 

ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā sedz pašas sportistes.  

 

 

Pielikumā: Bērvircavas tautas nama atrašanās vieta – karte; 

 

 

 

 

 

Sacensību tiesnesis:         M. Cīrulis    

 

  

2020.gada 10.augustā 
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Jelgavas novads, Sesavas pagasts, 

 Bērvircava, tautas nams. 

 


