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Dundagas novada  
individuālā čempionāta novusā 

NOLIKUMS 
 
 1.Mērķis un uzdevumi  
        1.1Organizēt Dundagas novada iedzīvotājiem  individuālās novusa 
sacensības, lai noskaidrotu novada labākos novusa spēlētājus un spēlētājas; 

1.2 Popularizēt novusa sportu novadā; 
1.3 piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

iedzīvotājiem. 
    
2. Vieta un laiks  

2.1 Sacensības notiek 3 posmos 2016. gada 22. janvārī, 5. februārī 
un 19. februārī  Kolkas Tautas nama Lielajā zālē; 
2.2 sacensību sākums pulksten 19.00. 
2.3 Pieteikšanās sacensību dienā līdz pulksten 18.45 pie tiesnešiem. 
 

3. Sacens ību vad ība 
3.1 Sacensības organizē un ar spēles galdiem un mazajiem spēles 
kauliņiem  nodrošina Dundagas novada pašvaldība; 
 

4. Sacens ību dal ībnieki  
4.1Sacensībās var piedalīties jebkurš Dundagas novada iedzīvotājs, 
kurš ir apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus; 
4.2 Dalībniekam pašam jāsagādā sev kija un lielais spēles kauliņš; 
4.3 Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību; 
4.4 Vecums nav ierobežots. Dalīšana pa vecuma grupām nenotiek; 
4.5 Vērtēšana atsevišķi vīriešiem un sievietēm netiek veikta; 
4.6 Sacensību sistēmu izveido tiesnesis sacensību dienā, ņemot 
vērā pieteikušos dalībnieku skaitu. 

 
5. Sacens ību noteikumi un v ērtēšana: 

5.1 Sacensības novusā notiek pēc LNF  apstiprinātiem noteikumiem 
http://www.novuss-lnf.lv/?lp=11 
5.2 Spēlētāji tiks sadalīti apakšgrupās. Spēlētāju skaits vienā 
apakšgrupā ir atkarīgs no kopējā sacensību dalībnieku skaita; 
5.3 Spēles notiek pēc riņķa sistēmas - katrs ar katru. Spēlē līdz 2 
setu uzvarai. Par uzvaru dalībnieks saņem 1pt, par zaudējumu - 0pt; 
5.4 Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu; 
5.5 Ja vienāds punktu skaits 2 dalībniekiem, tad augstāka vieta ir 
dalībniekam, kuram ir labāks savstarpējās spēles rezultāts; 
5.6 Ja vienāds punktu skaits 3 dalībniekiem, tad vērtē visu 
apakšgrupas spēļu zaudēto un uzvarēto setu attiecību; 
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5.7 Visus strīdus un domstarpības izšķir tiesneši. Protesti 
iesniedzami rakstveidā galvenajam tiesnesim sacensību dienā; 
5.8 Tiesnešiem ir tiesības mainīt sacensību nolikumu sacensību 
dienā. 
 

6. Apbalvošana  
6.1 Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu 
apkopošanas; 
6.2 Posmu uzvarētājus individuālajās novusa spēlēs apbalvo ar 
diplomiem, čempionāta 1. vietas ieguvējs saņem kausu, medaļu un 
diplomu, 2. un 3. vietas ieguvēji saņem medaļas un diplomus. 

 
 
 

Sporta organizatore 
Aiga Ūdre 


