
Skrundas novada Nīkrāces pagasta nolikums novusa 

turnīram 
 

1. Mērķis un uzdevumi. 
Sportiskā gaisotnē noteikt labākos novusa spēlētājus. 

Popularizēt NOVUSU iedzīvotāju vidū kā latviešu tautas sporta veidu 

jebkuram vecumam. 

Popularizēt galda spēles. 
 

2. Vieta, laiks un vadība. 
Nīkrāces Atpūtas centrā 2020. gada 19. septembrī  plkst. 10.00; 

                                        2020. gada 17. oktobrī  plkst. 10.00; 

                                        2020. gada 21. novembrī plkst. 10.00; 

                                        2020. gada 12. decembrī plkst. 10.00. 

 Dalībnieku reģistrācija spēļu datumos no plkst. 9.30 – 9.55  Nīkrāces pagasta 

Atpūtas centrā. 

Sacensības organizē Skrundas novada Nīkrāces pagasta sporta organizatore 

Ilona Rītiņa, t. 26665663. 

Sacensību tiesnesis veic posmu rezultātu uzskaiti un vērtēšanu, 

nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas nolikumā. Atkarībā no spēlētāju atsaucības 

un intereses izsludina  turnīru spēles un vada turnīru, ja nepieciešams, nozīmē 

pārspēles. 

Tiesnesis vada turnīru – nosaka spēļu kārtību atkarībā no dalībnieku skaita, 

rīko  izlozi starp spēlētājiem, izšķir strīdus, pielieto disciplināros sodus. Tiesnesis 

drīkst piedalīties sacensībās, pirms spēlēm nozīmējot vietnieku, kurš izšķir strīdus 

tiesneša spēlēs. 

 

3. Sacensību dalībnieki. 
Dalībnieku vecums no 16 gadiem un vecāki, neatkarīgi no dzimuma, ādas 

krāsas, reliģiskās piederības un politiskās piederības. Sacensībās piedalās Skrundas 

novada iedzīvotāji,  kā arī uzaicinātie dalībnieki no citiem novadiem. Ja sacensību 

dienā pieteiksies vismaz 6 sievietes, tad sievietes spēlēs atsevišķā grupā. 

Sacensību telpā jāuzturas sporta apavos. 

Dalībnieki startē ar savām novusa kijām un ripām. Sacensību organizatori var 

nodrošināt ar kijām un ripām ne vairāk kā 6 dalībniekus. 

 Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par 

savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā www.skrunda.lv, 

kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā Nīkrāces pagasts. 

Visiem dalībniekiem un līdzjutējiem un/vai skatītājiem ir saistoši Nīkrāces 

Atpūtas centra noteiktie iekšējās kārtības noteikumi, kā arī jāievēro vispārpieņemtās 

ētikas normas. 

 

4. Sacensību norise. 
 Sacensības ir individuālas. Spēles notiek pēc LR novusa federācijas   

noteikumiem.   

Sacensību kārtību katram turnīram  nosaka tiesnesis atkarībā no pieteikto 



dalībnieku skaita. 

Spēle notiek sešos setos. 

Par uzvaru spēlē – 2 punkti, neizšķirtu -1 punkts, zaudējumu – 0 punkti. 

Finālā spēle līdz 2 uzvarām. 

Pie vienādu punktu skaita 1 pārspēle.  

Uzvar spēlētājs ar lielāko kopējo punktu skaitu. 

Turnīru sacensību uzvarētāju 1.-4. vietas pretendenti neizšķirtu rezultātu 

gadījumā, izspēlē papildu spēli.  

   
 

5.   Apbalvošana. 
Katrā posmā sacensību 1.- 3. vietu ieguvējus/as apbalvos ar diplomiem un 

medaļām. 

Beidzamajā turnīra posmā kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar 

individuālajām piemiņas balvām. 

 
 

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. 

Vizuālais materiāls var tikt ievietots Skrundas novada pašvaldības 

informatīvajos kanālos. 
 


