
 

 

 

 

NOLIKUMS 

  

12. individuālajam čempionātam novusā  

„Sesavas kauss 2022”  

  
 

Mērķis un uzdevumi 
Mērķis – popularizēt novusa sportu Latvijā.  

Uzdevums – noskaidrot labākos novusa spēlētājus un paaugstināt sportistu meistarību.  

  

Vieta un laiks 
     Individuālais novusa čempionāts „Sesavas kauss 2022” notiks Jelgavas novada, Sesavas 

pagasta, Bērvircavas tautas namā, sešos posmos: 

1.posms 2022.gada 8.janvārī; 

2.posms 2022.gada 22.janvārī; 

3.posms 2022.gada 5.februārī 

4.posms 2022.gada 19.februārī 

5.posms 2022.gada ………… 

6.posms 2022.gada ………… 

     Katra posma sacensību sākums pulksten 10:00, reģistrēšanās sacensību dienā līdz 

pulksten 09:40 

  

Sacensību vadība 
     Čempionātu organizē „Jelgavas novada novusa klubs”, ar Jelgavas novada Sporta centra 

un Sesavas pagasta pārvaldes  atbalstu. Atbildīgā persona un sacensību tiesnesis Māris 

Cīrulis. 

  

Dalībnieki 
     Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie sportisti, kuri saņēmuši ielūgumu no sacensību 

organizatoriem, ir pilnībā vakcinēti vai izslimojuši Covid-19 un sacensību vietā var uzrādīt 

derīgu covid-19 sertifikātu, un personu apliecinošu dokumentu (pasi, identifikācijas karti, 

vadītāja apliecību, u.c.). Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots. Ja kādā no čempionāta 

posmiem, ielūgumu saņēmušais sportists atsaka savu dalību vai paziņo, ka nevarēs ierasties 

uz sacensībām – Sacensību vadība patur tiesības aizpildīt brīvo vietu ar citu sportistu, lai 

nodrošinātu čempionātā pienācīgu dalībnieku skaitu. Tālākos čempionāta posmos 

priekšroka ir ielūgtajam sportistam, nevis viņa aizstājējam.  

  

Sacensību kārtība un vērtējums 
     Sacensību kārtība tiks noteikta atkarībā no dalībnieku skaita. Ja čempionāta posmā 

piedalīsies 12 un mazāk dalībnieki, tad sacensības notiks riņķa sistēmā, ja piedalīsies 13 un 

vairāk dalībnieki, tad sacensības notiks Šveices sistēmā – 11 kārtās. Neatkarīgi no 

piemērotās sistēmas, sacensības notiks pēc Latvijas Novusa Federācijas apstiprinātiem 
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noteikumiem, 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 dalībnieks, kurš 

sacensībās izcīnījis vairāk punktus. Uzvar dalībnieks, kurš čempionāta posmā izcīnījis 

lielāko punktu summu, vienāda punktu skaita gadījumā dalībnieku vietu nosaka pēc: 
 

1. Spēlējot riņķa sistēmā: 

➢ Bergera koeficienta (pretinieku izcīnīto punktu summa: par uzvaru 100%, par 

zaudējumu 0, priekšrocība dalībniekam, kuram šis koeficients ir augstāks);  

➢ Setu koeficienta (spēlētāja uzvarēto setu summu dala ar zaudēto setu summu, 

priekšrocība dalībniekam, kuram šis koeficients ir augstāks); 

➢ Savstarpējās spēles; 

➢ Pārspēle 7 setos 

2. Spēlējot Šveices sistēmā: 

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

➢ “Buchholz Nepilnā koeficienta” (visu pretinieku izcīnīto punktu summa, atņemot 

mazāko punktu summu); 

➢ Sportists, kurš pēdējās piecās spēlēs ieguvis vairāk punktu; 

➢ “Rating”, (kuram no sportistiem augstāks IK/s); 

➢ Ja sacensību pirmo trīs vietu ieguvējus nevar noteikt pēc augstāk minētiem kritērijiem, 

tad vietu noteikšanai šiem sportistiem tiek skaitīts “Setu koeficients”, priekšrocība 

sportistam, kuram šis koeficients ir augstāks. 
 

       Spēlējot Šveices sistēmā, “SwissMaster” programmā, sportisti sacensību tabulā tiek 

sakārtoti pēc Latvijas Novusa Federācijas aktuālā individuālā koeficienta (IK), dilstošā 

secībā. Sacensībās, no pirmās līdz trešajai kārtai ieskaitot, sportistu pretiniekus 

“SwissMaster” programmā izlozē pēc Rating, sadaļā: (Pairing Type atzīmējot Rating), 

tādejādi pirmajā kārtā pirmais spēlētājs spēlē ar vidējo, otrais ar nākamo aiz vidējā, utt. No 

ceturtās līdz pēdējai kārtai, izloze notiek pēc Buchholz, sadaļā: (Pairing Type atzīmējot 

Buchholz). Ja sacensībās piedalās nepāra skaits sportisti, tad pirmajā kārtā ar BRIVS tiek 

saliks sportists, kuram turnīra tabulā ir zemākais IK. Gadījumā, ja vairākiem sportistiem IK 

ir vienāds (piem. tabulas apakšā ir pieci sportisti ar IK 1000), tad to, kuram no šiem 

sportistiem būs brīvā kārta, nosaka veicot izlozi.  

       Spēlējot Riņķa sistēmā, sportistu kārtas Nr. tabulā tiek noteikts ar izlozi. 

 

Katrā no čempionāta posmiem tā dalībnieki saņem šādus premiālos punktus: 

1.vieta - 50 punkti 11.vieta - 40 punkti 21.vieta - 30 punkti 31.vieta - 20 punkti 41.vieta - 10 punkti 

2.vieta - 49 punkti 12.vieta - 39 punkti 22.vieta - 29 punkti 32.vieta - 19 punkti 42.vieta - 9 punkti 

3.vieta - 48 punkti 13.vieta - 38 punkti 23.vieta - 28 punkti 33.vieta - 18 punkti 43.vieta - 8 punkti 

4.vieta - 47 punkti 14.vieta - 37 punkti 24.vieta - 27 punkti 34.vieta - 17 punkti 44.vieta - 7 punkti 

5.vieta - 46 punkti 15.vieta - 36 punkti 25.vieta - 26 punkti 35.vieta - 16 punkti 45.vieta - 6 punkti 

6.vieta - 45 punkti 16.vieta - 35 punkti 26.vieta - 25 punkti 36.vieta - 15 punkti 46.vieta - 5 punkti 

7.vieta - 44 punkti 17.vieta - 34 punkti 27.vieta - 24 punkti 37.vieta - 14 punkti 47.vieta - 4 punkti 

8.vieta - 43 punkti 18.vieta - 33 punkti 28.vieta - 23 punkti 38.vieta - 13 punkti 48.vieta - 3 punkti 

9.vieta - 42 punkti 19.vieta - 32 punkti 29.vieta - 22 punkti 39.vieta - 12 punkti 49.vieta - 2 punkti 

10.vieta - 41 punkti 20.vieta - 31 punkti 30.vieta - 21 punkti 40.vieta - 11 punkti 50.vieta - 1 punkti 
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Ja čempionāta dalībnieks, nepiedalās kādā no posmiem, tad šajā posmā viņš saņem nulle 

premiālos punktus un pēdējo vietu starp šā posma dalībniekiem, t.i. ja čempionāta posmā 

piedalās 20 dalībnieki, tad tas kurš posmā nebūs piedalījies saņems nulli premiālos punktus 

un divdesmitpirmo vietu. 

  

Čempionāta kopvērtējums 
       Čempionāta kopvērtējuma uzvarētājs būs dalībnieks, kurš čempionāta piecos posmos 

no sešiem, būs ieguvis lielāku premiālo punktu summu, (ieskaitei tiek skaitīti pieci labāk 

nospēlētie posmi, sliktāk nospēlētais posms vai posms, kurā dalībnieks nebūs piedalījies, 

netiks kopvērtējumā skaitīts). Pēc šāda principa, tiks sadalītas arī visas tālākās čempionāta 

vietas. Ja iegūto premiālo punktu summa vairākiem dalībniekiem būs vienāda, tad augstāku 

vietu ieņems tas dalībnieks, kuram kopvērtējumā ieskaitītajos piecos posmos būs: 

1) mazāka izcīnīto vietu summa, (1.vieta +2.vieta +7.vieta +11.vieta +4.vieta +9.vieta 

+3.vieta, vietu summa ir 37);  

2) augstāka izcīnītā vieta, (1.vieta; 2.vieta, 3.vieta, utt.);  

3) vairāk reižu izcīnīta augstāka vieta, (divas reizes 1.vietas; divas reizes 2.vietas, divas 

reizes 3.vietas, utt.); 

4) Ja čempionāta pirmo sešu vietu ieguvējus nevar noteikt pēc augstāk minētiem kritērijiem, 

tad vietu noteikšanai tiek veikta pārspēle 7 setos. Ja kāds no sportistiem atsakās veikt 

pārspēli vai nav ieradies uz pēdējo noslēguma posmu, tad šim sportistam pārspēlē tiek 

ieskaitīts zaudējums. 

  

Sportistu inventārs 
     Sportisti izmanto savu sporta inventāru, kijas un novusa ripas, kuras atbilst Latvijas 

Novusa Federācijas apstiprinātiem noteikumiem. Lai izvairītos no nevajadzīgiem strīdiem 

par novusa ripu atbilstību noteiktajiem standartiem, tad turnīrā atļauts izmantot tikai ripas 

ar Latvijas Novusa Federācijas marķējumu.  

  

Izslēgšana no sacensībām 
     Ja tiek konstatēts, ka kāds no sacensību dalībniekiem, spēlē izmanto tādu novusa ripu, 

kura nav marķēta ar LNF zīmogu, tad šim spēlētājam esošās spēles uzvarētajos setos tiek 

piešķirts zaudējums un izteikts brīdinājums par sacensību nolikuma neievērošanu un 

aizliegts turnīrā izmantot nolikumam neatbilstošu sporta inventāru. Sacensību dalībnieku 

izslēdz no sacensībām, ja tas saņēmis no sacensību tiesneša trīs brīdinājumus par disciplīnas 

vai čempionāta nolikuma pārkāpumiem. Sevišķi rupju pārkāpumu gadījumā sacensību 

dalībnieku no sacensībām izslēdz bez brīdinājuma (atklāta alkohola lietošana vai 

smēķēšana sacensību vietā, klaja rupjība vai nepakļaušanās tiesneša prasībām un 

tamlīdzīgi). 

  

Apbalvošana 
     Katra čempionāta posmā tiek apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji.  Pirmo trīs vietu 

ieguvēji tiek apbalvoti ar čempionāta posma attiecīgās pakāpes kausu un diplomu, bet  

ceturtās – sestās vietas ieguvēji ar attiecīgās pakāpes medaļu un diplomu.  

Čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji ar attiecīgās pakāpes 

diplomiem un medaļām. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes 

izcīnīto kausu, „Sesavas kauss 2022”. 
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Dalībnieku uzņemšana 

     Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā sedz 

paši sportisti.  

  

  

Sacensību tiesnesis :                                                   M. Cīrulis  

e-mail: marioc2@inbox.lv  

Tel. 29418220 

  

            

04.01.2022.                                                     


