APSTIPRINU:
Aizkraukles novada sporta centra vadītājs
___________________V.Padoms
2017.gada 29.decembrī

NOLIKUMS
AIZKRAUKLES NOVADA ATKLĀTAJAI TURNĪRU SĒRIJAI
NOVUSĀ 2018. GADĀ.
Mērķis:
1. Popularizēt novusa sportu Aizkraukles novadā;
2. Noskaidrot labākos novusistus 2018. gadā;
3. Uzlabot sportistu individuālo meistarību;
4. Piesaistīt jaunus spēlētājus.
Vieta un laiks:
Sacensības individuālajā vērtējumā notiek Aizkraukles novada sporta centrā,
Lāčplēša 21, Aizkrauklē 2018.gada sekojošos datumos:
11. februārī (komercturnīrs);
14. oktobrī - 3.posms
15. aprīlī - 1.posms
11. novembrī - 4.posms
16. septembrī - 2.posms
9. decembrī – dubultspēļu
turnīrs
Sacensību organizators ir tiesīgs mainīt sacensību norises datumus, par to,
paziņojot divas nedēļas iepriekš.
Sacensību sākums plkst.10.00.
Vadība:
Sacensības organizē Aizkraukles novada sporta centrs un galvenā tiesnese
Ingrīda Freimane, tel.26556929
Dalībnieki:
Sacensībās atļauts piedalīties neierobežotam dalībnieku skaitam,
Aizkraukles novadā dzīvojošiem novusistiem, bez sporta klases ierobežojuma.
Sacensību izcīņas kārtība un setu skaits tiks noteikts atkarībā no pieteikto dalībnieku
skaita.
Uzvarētāju noteikšana:
 Spēlējot 5 setos, uzvara tiek vērtēta ar 2, zaudējums ar 0 punktiem.
 Spēlējot 6 setos, uzvara tiek vērtēta ar 2, neizšķirts ar 1, bet zaudējums ar 0
punktiem.
 Spēlējot 7 setos, pie spēles rezultāta 4:0; 4:1, 4:2 uzvara tiek vērtēta ar 3
punktiem; pie rezultāta 4:3 ar 2 punktiem, zaudējums 3:4 ar 1 punktu, bet ar 0
punktu pie rezultāta 0:4; 1:4; 2:4.
Spēlējot pēc riņķa sistēmas, vienādu punktu gadījumā augstāku vietu nosaka:

1.
2.
3.
4.

Pēc savstarpējās spēles rezultāta;
Pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
Pēc visu setu attiecības;
Pēc pārspēles 7 setos – par pirmajām trīs vietām, pārējiem pēc izlozes.

Spēlējot pēc Šveices sistēmas, vienādu punktu gadījumā augstāku vietu nosaka:
1. pēc Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa);
2. pēc nepilnā Buholca koeficenta (visu pretinieku punktu summa mīnus mazākā
p-tu summa);
3. par pirmo vietu, pēc pārspēles 7 setos
Apbalvošana.
Pēdējā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar nelielām piemiņas
balvām. Ja mazāk par 6 dalībniekiem – tiek apbalvots pirmās vietas ieguvējs.
Kopvērtējumā tiek ņemta vērā 4 posmu ieņemto vietu kopsumma.
Uzņemšanas noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību
vietā, sedz dalībnieka komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Izdevumus, kas
saistīti ar sacensību organizāciju, sedz Aizkraukles novada dome.
Pieteikumu iesniegšana.
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši sportisti, ne vēlāk kā 3 dienas pirms
sacensību sākuma. Pieteikumi sūtāmi – I.FREIMANEI, uz e pastu:
ivicinska@inbox.lv .

