
                   NOLIKUMS
                  2014. gada Ādažu novada atklātajam čempionātan novusā.

                 Mērķi un uzdevumi.
      Mērķis - popularizēt novusa sportu Ādažu novadā. Veidot sadraudzības saites ar citiem

novadiem.

      Uzdevums - noskaidrot labākos Ādažu novada novusistus.

Vieta un laiks.
      Sacensības notiks Gaujas ielā 16 (vecā pagasta māja, II.st.) 29.novembrī 2014.g. Sacensību

sākums pl. 10.00.

 Vadība.
      Sacensību galvenais tiesnesis Viktors Fedoreks /Ādaži/,galvenā sekretāre Gunta Veneite.

Dalībnieki.
     Sacensībās piedalās Ādažu novadā dzīvojošie novusisti (dāmas un kungi),kā arī novusisti

no citiem novadiem un pilsētām.

  Sacensību noteikumi.
    Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas  apstiprinātiem noteikumiem 6 setos

Par uzvaru (4-0;4-1;4-2) - divi punkti, par neizšķirtu (3-3) - viens punkts,par zaudējumu (0-4;

1-4;2-4) - nulle punkti.

    Atkarībā no iesniegto pieteikumu skaita dallībnieki (gan dāmas,gan kungi) tiek sadalīti

apakšgrupās (līdz 10 dalībniekiem) izlozes kārtībā.

     Pirmā sitiena tiesības vienmēr ir dāmai pret kungu. Vienāda dzimuma gadījumā atkarībā

no kārtas nummuru summas apakšgrupā. Ja  dalībnieku kārtas nummuru summa ir nepāra

skaitlis - sāk dalībnieks ar mazāko kārtas nummuru; ja pāra skaitlis - dalībnieks ar lielāko kār-

tas nummuru.Dalbnieks ,kam nav pirmā sitiena tiesības,izvēlas galda pusi pirmajam setam.

Galda nummuru nosaka tiesnesis. Jebkurš dalībnieks nevar spēlēt pie viena un tā paša

galda divas partijas pēc kārtas.

     Divi spēcīgākie dalībnieki no katras apakšgrupas piedalās finālā. Fināla sacensību kārtība 

tiks notekta atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.

   Sacensību izdevumi.
     Sacensibu organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizatori un dalībnieku dalības 

maksa 1,50 eiro no dalībnieka.Dalībnieku ierašanās izdevumus  sacensību vietā  sedz paši

sportisti.

   Apbalvošana.
    Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji saņem Ādažu medaļas un diplomus.

   Pieteikumi.
    Pieteikšanās vismaz 24 stundas pirms sacensību sākuma Viktoram Fedorekam pa tel

26443528 vai e-pastu vikfed@ inbox.lv. Var pieteikties arī sacensību vietā līdz pl. 9.40

29.novembrī.

Nolikumu sagatavoja Viktors Fedoreks.
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