
 
LIELBRITĀNIJAS KAUSS NOVUSĀ 2023 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķi un uzdevumi 
1.1. Popularizēt novusa sportu Lielbritānijā. 
1.2. Celt novusa spēlētāju meistarības līmeni. 
1.3. Noskaidrot labākos Lielbritānijas novusistus (vienspēlēs) vairāku posmu turnīrā. 
 
2. Sacensību vadība 
2.1. Sacensības organizē Lielbritānijas Novusa federācija (LNF) sadarbībā ar LNF klubiem un sadarbības partneriem. 
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis tiek norīkots līdz Kausa izcīņas posmam. Katram posmam tiek nozīmēts savs tiesnesis vai 

tiesnešu sastāvs. 
 
3. Vieta un laiks 
3.1. Sacensības notiek piecos posmos: 8. aprīlis Koventrijā, 27. maijs Hulā, 10. jūnijs Pīterboro, 23. septembris Viganā un 2. 

decembris Birmingemā. 
3.2. Katra posma sākums 10:00, sacensības ilgst līdz 19:00. 
3.3. Katra posma norises vietas adrese un cita saistoša informācija tiek publicēta LNF mājas lapā un LNF FB lapā. 
 
4. Dalībnieki un sacensību kārtība 
4.1. Sacensībām var pieteikties ikviens Lielbritānijas iedzīvotājs no 14 gadu vecuma. 
4.2. Katram spēlētājam jābūt nodrošinātam ar savu noteikumiem atbilstošu novusa inventāru - novusa kiju un ripu. 
4.3. Dalības maksa katrā posmā 20 (divdesmit) britu mārciņas (GBP) no personas, jauniešiem (14 līdz 18 gadi) – 10 (desmit) 

britu mārciņas (GBP). 
4.4. Katrā posmā ir ierobežots dalībnieku skaits. Tas atkarīgs no telpas un galdu skaita. Minimālais galdu skaits - 11. 
4.5. Spēles notiek 12 kārtās pēc “Šveices sistēmas”, katrā kārtā tiek izspēlēti 6 seti (vai līdz 4 uzvarām). Par katru uzvaru – 2 

punkti, neizšķirts – 1 punkts, zaudējums – 0 punkti. 
4.6. Katra kārta tiek spēlēta ne ilgāk kā 40 minūtes. 2 minūtes pirms šī laika beigām spēlētāji tiek par to brīdināti un pēc 40. 

minūtes punktus sadala pēc tobrīd esošās situācijas. 
4.7. Sacensību dalībniekam sacensību dienā jāierodas laikus – līdz pulkstens 9:40. Ja kāds no dalībniekiem kavē vai kādi 

citādi nav ieradies uz sacensību sākumu, sākoties sacensībām un beidzoties konkrētajai spēles kārtai, viņam piešķir tehnisko 
zaudējumu. Par nospēlētām mazāk nekā 50% no iespējamām spēlēm dalībnieks tiek diskvalificēts no tās dienas sacensībām. 

 
5. Uzvarētāju noteikšana 
5.1. Izspēļu laikā uzvara tiek vērtēta ar 2 punktiem, neizšķirts ar 1 punktu un zaudējums ar 0 punktiem. 
5.2. Vienādu punktu summas gadījumā vietu posmā nosaka: 
a) Pēc savstarpējo spēļu attiecības; 
b) Pēc Buholta koeficienta; 
c) Ja viss iepriekšminētais sakrīt, tad pēc iegūto punktu summas pēdējās divās kārtās, trīs kārtās utt. 
5.3. Uzvarētājus Kausa izcīņā nosaka pēc visu piecu posmu kopējiem rezultātiem, saskaitot visos posmos iegūtos punktus. 
5.4. Vienādu punktu summas gadījumā Kausa izcīņā uzvarētāju nosaka: 
d) Pēc savstarpējo spēļu attiecības visos posmos; 
e) Ja iepriekšminētais sakrīt, tad pēc iegūto punktu summas pēdējā posmā, divos posmos utt. 
 
6. Apbalvošana 
6.1. Katra posma seši uzvarētāji saņem diplomus, bet pirmie trīs arī dāvanas pēc organizatoru ieskatiem. 
6.2. Kausa izcīņas seši labākie saņem diplomus, bet pirmie trīs dāvanas pēc organizatoru ieskatiem. 
6.3. Katra posma organizatori papildus var pasniegt arī dažādas citas veicināšanas balvas. 
 
7. Pieteikšanās un papildus informācija 
7.1. Pieteikšanos katram posmam veic aizpildot Onlaine Pieteikuma formu un veicot samaksu par katru posmu atsevišķi. 

Aizpildīt Onlaine Pieteikuma formu un veikt samaksu var sludinājumā norādītajā veidā. 
7.2. Papildus informācija pieejama: novusafederacija@gmail.com vai pa tālruni 07914784603 (LNF Ģenerālsekretāre Dace 

Čaklā). 
 
8. Īpašas piezīmes 
8.1. Kausa izcīņas posmu norises vietas un laiki svarīgu iemeslu dēļ var tikt mainīti, par ko informācija tad būs pieejama 

LNF mājas lapā un LNF FB lapā. Arī citas šī nolikuma iespējamās izmaiņas tiks publiskotas tādā veidā. 


