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Starptautiskā reitinga gada noslēguma turnīra „Gada Spēlētājs-2015” nolikums
1. MĒRĶIS
Popularizēt novusa spēli visā pasaulē.
Noskaidrot labākos 2015 gada novusa spēlētājus un spēlētājas.
2. VIETA UN LAIKS
Turnīrs notiks: 2015.gada 29.novembrī, Jēkabpilī.
Sacensību sākums: 900.
3. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē FINSO un LNF.
Sacensību galvenais tiesnesis – Juris Kiriks (nacionālā kategorija).
Tiesneši: Dace Balaka, Guntis Bucenieks (nacionālā kategorija).
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās pirmie divpadsmit novusa spēlētāji pēc FINSO (starptautiskā) reitinga uz 2015.gada
28.novembrī, kā arī vēl 4 (četri) dalībnieki, kurus nosaka FINSO kopā ar turnīra organizatoru pēc saviem ieskatiem,
piešķirot šiem dalībniekiem „Wild card”.
Dāmu turnīrā piedalās pirmās sešas novusa spēlētājas pēc augstāk minētā gada reitinga uz 205.gada
28.novembrī, kā arī vēl 2 (divas) dalībnieces, kuras nosaka FINSO kopā ar turnīra organizatoru pēc saviem
ieskatiem, piešķirot šīm dalībniecēm „Wild card”. (Visi šie dalībnieki ir atbrīvoti no sacensību dalības maksas).
5. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Pirmajā posmā dalībnieki tiek sadalīti 4 (četrās) apakšgrupās un spēlē katrs ar katru pēc riņķa sistēmas (katrā
apakšgrupā četri dalībnieki). Dalībnieki, kuri savās apakšgrupās ieguvuši pirmo vietu nepiedalās nākošajā kārtā (1/8
finālā), bet uzreiz iekļūst ¼ finālā.
¼ finālā tiekas:
- spēles „B” grupas 2.vieta ar „C” grupas 3.vietu uzvarētājs spēlē ar „A” grupas 1.vietu.
- spēles „C” grupas 2.vieta ar „B” grupas 3.vietu uzvarētājs spēlē ar „D” grupas 1.vietu.
- spēles „A” grupas 2.vieta ar „D” grupas 3.vietu uzvarētājs spēlē ar „B” grupas 1.vietu.
- spēles „D” grupas 2.vieta ar „A” grupas 3.vietu uzvarētājs spēlē ar „C” grupas 1.vietu.
Pusfinālā savstarpēji tiekas pirmo divu un otro divu pāru uzvarētāji.
Uzvarētāji spēlē finālā (par pirmo, otro vietu), zaudētāji spēlē par trešo vietu. 1/8 fināla zaudētāji (pēc riņķa
sistēmas) spēlē par 9.- 12.vietu. ¼ fināla zaudētāji (pēc riņķa sistēmas) spēlē par 5.- 8.vietu. Dalībnieki, kuri pirmā
posma apakšgrupās ieguva 4.vietas, spēlē (pēc riņķa sistēmas) par 13.- 16.vietu.
Sacensības notiek pēc FINSO un LNF apstiprinātiem novusa spēles noteikumiem, 7 (septiņos) setos, līdz 4
(četru) setu uzvarai (pirmajā posmā). Par uzvaru – 1.punkts, par zaudējumu – 0 punkti.
Spēlējot pēc riņķa sistēmas, vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu piešķir:
- pēc Zonnenborna – Bergera koeficienta (pretinieku, kurus spēlētājs ir uzvarējis, visu punktu summa un
puse no pretinieku, ar kuriem nospēlēts neizšķirti, punktu summas);
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pēc Šmuļjana koeficienta (no uzvarēto pretinieku punktu summas atņem pretinieku, kuriem zaudēts,
punktu summu un iznākums ir dalībnieka koeficents);
- pēc uzvaru skaita;
- pēc savstarpējo spēļu rezultātiem.
- pēc visu spēļu setu attiecības
- pārspēle (setu skaitu nosaka tiesnešu kolēģija)
Otro un visus pārējos posmus spēlē pēc pievienotās vien mīnusu tabulas. Setu skaitu otrajā un pārējos posmos
nosaka tiesnešu kolēģija.
Ja kādu iemeslu pēc sacensībās piedalīsies cits dalībnieku skaits, tiesnešu kolēģija uz vietas lems par
sacensību kārtību (tajā skaitā arī par dāmu turnīra kārtību).
-

6. APBALVOŠANA
Visi dalībnieki (izņemot uzaicinātos) saņem reitinga punktus. Labākie saņem balvas.
7. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā sedz paši sportisti vai
komandējošā organizācija.
Obligāti ir nepieciešami maiņas apavi sacensību laikā
8. PIETEIKUMI
Pieteikumus par dalību sacensībās jāiesūta līdz 2015.gada 18. novembrim Guntim Buceniekam,
guntisbucenieks@inbox.lv .
Izspēles kārtība
B-2
A-1
C-3
C-2
D-1
B-3
A-2

Par 1.- 2.vietu

B-1

1.vieta

D-3
D-2
C-1
A-3

Par 3.-4.vietu

3.vieta

Par 5.-6.vietu

5.vieta

Par 7.-8.vietu

7.vieta
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