Apstiprinu:
/Valdis Čunka/
Latvijas Novusa federācijas prezidenta vietnieks
NOLIKUMS
LATVIJAS 2021. GADA KOMANDU ČEMPIONĀTAM N O V U S Ā.
1. Mērķis un uzdevumi
Mērķis – popularizēt novusa sportu Latvijā.
Uzdevums – noskaidrot labākās novusa komandas Latvijā 2021. gadā, paaugstināt sportistu
klasifikāciju.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek pēc vienota Latvijas Novusa federācijas (turpmāk LNF) sacensību
kalendāra, laika posmā no 2021. gada 9.janvāra līdz 6.martam, sacensību kalendārs tiks publicēts
papildus.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē LNF prezidijs, tās vada prezidija apstiprināta tiesnešu kolēģija:
Čempionāta galvenais tiesnesis – Kaspars Leitis
Sieviešu komandu galv. tiesnese – Dace Balaka /nac.kat./, mob.tel. 22330441, E-pasts
novusalapa@inbox.lv
Vīriešu virslīgas galv. tiesnesis – Ainārs Pēčs /1. kat./, mob.tel. 29240819, E-pasts
pica1968@inbox.lv;
Vīriešu 1. līgas galv. tiesnesis – Kaspars Leitis /, mob.tel. 26469066, E-pasts
kaspars.leitis@gmail.com
Vīriešu 2. līgas galv. tiesnesis –Māris Cīrulis, /1. kat./, mob.tel. 29418228, E-pasts
marioc2@inbox.lv
Vīriešu 3.līgas galv. Tiesnesis – Guntis Bucenieks /nac.kat./, tel.3448881, mob.tel.
29604915, E-pasts guntisbucenieks@inbox.lv
4. Dalībnieki, sacensību kārtība
Komandu čempionātā piedalās komandas, kuras ir LNF biedri un līdz 2020. gada
22.novembrim ir pieteikušas savu līdzdalību čempionātā, kā arī, līdz komandu sacensību
sākumam 2021.gada 9.janvārim ir samaksājušas kolektīvo biedru maksu 20.oo euro un komandu
dalības maksu par 2021. Dalības maksa 2021. gada čempionātā noteikta 70.oo euro vīriešu
komandām un 50.oo euro sieviešu komandām. Samaksa par dalību komandu čempionātā
tikai ar pārskaitījumu.
Komandu čempionāts sievietēm notiek vienā līgā.
Komandu čempionāts vīriešiem notiek 4 līgās: virslīgā – 16 komandas, 1. līgā – 16
komandas, 2. līgā – 16 komandas, 3.līgā – nenoteikts skaits komandu. Ja kādā no līgām komanda
netiek pieteikta, vai nokavē pieteikuma termiņu, tās vietā spēlē 2020. gada čempionātā augstāku
vietu ieguvusī komanda, tā, lai virslīgā, 1.līgā un 2. līgā būtu 16 komandas.
No virslīgas pēdējo 3 (trīs) vietu ieguvējas komandas 2022. gadā pāriet uz 1. līgu, bet to
vietā spēlē 1. līgas pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējas komandas. Tāda pati kārtība pārejai no 1.līgas
uz 2. līgu un no 2. līgas uz 1. līgu. 2. līgas pēdējo 3 vietu ieguvējas komandas pāriet uz 3.līgu un
3.līgas pirmo 3 (trīs) vietu ieguvējas komandas pāriet uz 2.līgu. Sacensībās var piedalīties
sportisti bez sporta klases ierobežojuma.
Komandu sastāvs sievietēm – 4 pamatsastāva spēlētājas un 3 rezerves spēlētājas.
Vīriešiem – 5 pamatsastāva spēlētāji un 4 rezerves spēlētāji. Spēles notiek 6 setos.

Komandas dalībnieki tiek pielaisti pie spēles, ja ir ievērots Novusa spēles noteikumu
3.punkts dalībnieku tērps. Īpaši tas attiecas uz apaviem. Spēlētājiem nav atļauts spēlēs laikā
mainīt ripu un kiju, ja tie nav bojāti.
Ar LNF valdes lēmumu noteikts:
a) 1. kārtā pirmā sitiena tiesības ir pirmai komandai, 2. kārtā otrai komandai u.t.t., bet 5.
kārtā - pirmās komandas pirmajam, trešajam un piektajam dalībniekam.
b) sacensībās virslīgas, 1.līgas, 2.līgas, 3.līgas un sieviešu komandas spēlē ar savām, LNF
marķētām ripām. Ja kādā no sacensību posmiem tiks konstatēts, ka dalībnieks spēlējis ar
nemarķētu ripu, tad komandu maču visās iepriekšējās nospēlētajās spēlēs šim dalībniekam tiek
piešķirti zaudējumi ar 0:W
Pirms sacensību sākuma komandu pārstāvji vai kapteiņi grupas tiesnesim iesniedz
komandas sastāvu ar atzīmi, ka dalībniekiem ir samaksātas licences. Ja vēlāk tiks konstatēts, ka
sportisti spēlējuši bez licencēm, viņiem visās izspēlētajās partijās tiks piešķirti zaudējumi ar
rezultātu 0:W. Komandu čempionātā sportists drīkst startēt tikai vienā komandā.
c) Pēc regulārā komandu čempionāta 2021.gada 13.martā tiks izspēlēta kausa izcīņa
sieviešu, virslīgas, 1.līgas un 2.līgas komandām. Komandu izspēles kārtība tiks paziņota līdz
regulārā komandu čempionāta sākumam.
5. Uzvarētāju noteikšana
Katrā atsevišķā spēlē starp komandu dalībniekiem, komanda par spēlētāja uzvaru iegūst 2
punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0. Komandai par uzvarētu maču 5 kārtās – 3
punkti, par zaudējumu – 0 punktu, par uzvaru papildus kārtā uzvarētājai komandai 2 punkti,
zaudētājai komandai 1 punkts. Ja vīriešu komandu sacensībās pēc izspēlētām visām piecām
kārtām rezultāts būs 25:25 (sieviešu komandu sacensībās pēc izspēlētām visām četrām kārtām
rezultāts būs 16:16) tad katra vīriešu komanda pēc brīvas izvēles nozīmē 5 (piecus) dalībniekus
(pirmā sitiena tiesības pirmās komandas 2. un 4. dalībniekam, otrās komandas 1., 3., un 5.
dalībniekam), sieviešu komandas 3 (trīs) dalībnieces (pirmā sitiena tiesības pirmās komandas 1.
un 3. dalībniecei, otrās komandas 2. dalībniecei), kuri izspēlē papildkārtu līdz četru (4) setu
uzvarai, kurš arī noteiks uzvarētāju komandu šajā spēlē. Komandu pārstāvjiem nekavējoties,
divu minūšu laikā, pēc šīs spēles ceturtās kārtas sievietēm un piektās kārtas vīriešiem, rakstiski
jāiesniedz nozīmētie dalībnieki papildkārtai. Galdus noteiks sacensību tiesnesis. Ja pēc
komandmača 3. vai 4. kārtas vīriešiem kāda no komandām būs ieguvusi 26 vai vairāk punktu
(sievietēm pēc 3. kārtas 17 vai vairāk punktu), tad spēle tiks pārtraukta pie rezultāta, kāds būs
pēc šīs konkrētās (pilnas) kārtas. Iesāktajā kārtā tiek izspēlētas un vērtētas visas četras
(sievietēm), piecas (vīriešiem) šajā kārtā paredzētās individuālās spēles neatkarīgi no rezultāta.
Katrā līgā uzvar komanda, kura izcīnījusi visvairāk punktus. Vienāda punktu skaita
gadījumā divām vai vairākām komandām, vietas nosaka sekojoši:
-pēc savstarpējās spēlēs iegūtiem komandu punktiem;
-pēc savstarpējās spēlēs iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības;
-pēc visās spēlēs iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības;
- pēc lielāka uzvaru skaita;
Komandai piešķir zaudējumu:
-ja komanda neierodas uz sacensībām;
-ja komandā trūkst vairāk kā divi spēlētāji (as).
Komandai atļauts spēlēt, ja trūkst divi dalībnieki (ces). Ja iztrūkstošie dalībnieki ierodas, tad
viņiem ir tiesības spēlēt vēl neizsauktajās spēlēs, bet izsauktajās (ja pēc izsaukšanas pagājušas
vairāk kā 2 min.), viņiem piešķir zaudējumu 0:W. Ja komanda nokavē sacensību sākumu, tad 2
min. pēc kārtējās kārtas sākuma tās dalībniekam (iem) šajā kārtā tiek piešķirts (i) zaudējums (i)
ar 0:W. Ja komanda nokavējusi visu pirmo kārtu, viņai tajā piešķir zaudējumu ar rezultātu 0:10
vīriešiem un 0:8 sievietēm. Ja komanda arī uz otro kārtu ierodas ar nokavēšanos, tad to
pielaiž pie otrās kārtas vēl neizsauktajām spēlēm, bet ja komanda ierodas vairāk nekā, 2 min. pēc
trešās kārtas sākuma, tad tai piešķir zaudējumu visā spēlē ar rezultātu 0:20 vīriešiem un 0:16
sievietēm. Ja komanda nokavē sacensību sakumu metroloģisko apstākļu dēļ un tā ierodas

1.kārtas sacensību laikā, tai atļauj sacensības sākt ar 1.kārtu. Ja komanda ir izspēlējusi 50% vai
mazāk spēļu no kalendārā paredzētajām, tad to no tālākām sacensībām izslēdz un visi rezultāti
tiek anulēti. Par izslēgtās komandas iespējamo piedalīšanos 2022. gada čempionātā lems LNF
valde. Par neierašanos uz kādu no posmiem vai izstāšanos no sacensībām vīriešu virslīgas un
1.līgas un 2.līgas komandas 2022.gada sacensībās spēlē 3. līgā, un tās dalībnieki nesaņem
individuālos reitinga punktus.
6. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas virslīgā, 1.līgā, 2.līgā, 3.līgā un sieviešu tiek
apbalvotas ar komandu diplomiem, komandu dalībnieki ar medaļām un diplomiem.
Kausa izcīņas uzvarētāji tiks apbalvoti ar ceļojošiem kausiem.
7. Uzņemšanas noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā, sedz
komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Katra posma sacensībās, atbildīgajam jānodrošina
sacensību bāze ar kvalificēta tiesneša pakalpojumiem (tiesnešiem jābūt atbilstoši sagatavotiem
strādāt pēc noteiktajām datorprogrammām, par neatbilstoši noformētiem sacensību dokumentiem
var tikt samazināts tiesnešu atalgojums).
Sacensību norises vietās var tikt fotografēts, filmēts un iegūtais materiāls izvietots
publiskā vidē.
Ņemot vērā vispārējo situāciju (COVID-19) lūgums sportistiem, kuri nejūtas veseli
(galvassāpes, iesnas, klepus, temperatūra) sacensībās nepiedalīties.
Sacensību vietā ievērot distancēšanos un roku higiēnu, kā arī vietējās izpildvaras
prasības.
8. Pieteikumi
Pieteikumi jānosūta katras līgas tiesnesim, uz augstāk norādītajām e-pasta adresēm līdz
2020. gada 22.novembrim. Komandas pieteikumā jābūt norādītiem visu spēlētāju (uzvārds, vārds
dzimšanas gads, dzīves vieta (pilsēta vai novads)) komandas pārstāvja un kluba vadītāja e-pasts
un tālrunis. Papildus spēlētājus, ja kāds no pieteiktiem citu objektīvu iemeslu dēļ nevar
piedalīties, varēs pieteikt ar LNF valdes lēmumu, paziņojot līgas un galvenajām tiesnesim,
nevēlāk, kā divas dienas pirms sacensību dienas. Komandas nosaukuma maiņas gadījumā vismaz
50 % spēlētājiem jābūt no iepriekšēja sastāva. Par komandu, kuras nebūs iesniegušas pieteikumu
par iestāšanos LNF un kuras nav juridiskie biedri, līdzdalību komandu čempionātā lems LNF
valde.
Pieteikumā jāuzrāda sacensību vietas adrese, ja tāda ir, novusa galdu skaits, komandas
atbildīgā persona (vārds, uzvārds, telefons, E-pasta adrese). Sacensību tiesneša vārds, uzvārds,
telefona Nr., e-pasta adrese. Pieteikuma paraugs pielikumā.
Komandām, kurām nav savas bāzes, sacensību vietu noteiks tiesnešu kolēģija.

LNF valde

Pielikums

PARAUGS PIETEIKUMAM
(Adresē čempionāta attiecīgās līgas galvenajam tiesnesim)

PIETEIKUMS
Latvijas 2021.gada komandu čempionātam novusā

Novusa komanda ABC piesaka savu dalību Latvijas 2021.gada komandu čempionātam.
Komandas sastāvs: Jāuzrāda visi komandas dalībnieki (kungiem līdz 9 spēlētājiem, dāmām līdz 7
spēlētājām, spēlētāju dzimšanas gads.

Nr.p.k.
1.

Uzvārds, vārds
Ozols Jānis

Dzimšanas gads

Adrese (pilsēta vai novads)

1955

Kuldīga

2.
3.
4.
Sacensību vietas adrese – raksta tad, ja ir. Norādot adresi, cik ir novusa galdi, tiesneša vārdu
uzvārdu, telefona nr., un e-pasta adresi.
Obligāti jānorāda atbildīgā persona un e-pasts, uz kuru nosūtīt rēķinu, par dalību čempionātā.

