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NOLIKUMS 
Ķekavas novada 2021.gada individuālajam čempionātam 

NOVUSĀ. 

 
1. Mērķis un uzdevumi. 

1.1. Noskaidrot labākos Ķekavas novada novusistus.  

1.2. Aktivizēt nodarbošanos ar fizisko kultūru novadā. Popularizēt galda spēles. 

 

2. Vieta, laiks un vadība. 

2.1. Sacensības notiks svētdienā, 2021.gada 19.decembrī plkst. 10.00 Ķekavas sporta klubā.  

2.2. Pieteikšanās sacensībām mājaslapā sports.kekava.lv/novuss. 

2.3. Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā līdz plkst. 9.45. 

2.4. Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, sadarbībā ar Latvijas 

Tautas sporta asociāciju. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Firsts, t.29126835. 

2.5. Atbildīgā persona par epidemioloģisko ierobežojumu un drošības noteikumu ievērošanu Andris 

Petrovs (m.26423130).  

 

3. Sacensību dalībnieki. 

3.1. Sacensībās piedalās Ķekavas novadā dzīvojoši, strādājošie, kā arī Ķekavas novada komandas 

pārstāvošie sportisti – vīrieši, sievietes. Sacensību telpā jāuzturas sporta apavos. Dalībnieki startē ar 

savām novusa kijām un ripām. Sacensību organizatori var nodrošināt ar kijām un ripām ne vairāk kā 

8 dalībniekus.  

3.2. Sacensībās drīkst piedalīties personas, kuras līdz 2021.gada 19.decembrim ir pilnībā vakcinējušās 

vai pārslimojušas Covid-19 (jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs 

dokuments). 

3.3. Dalībnieki ievēro aktuālos Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības 

pasākumus; 

3.4. 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 sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā 

SportsKekava. 

 

4. Sacensību norise. 

4.1. Sacensības ir individuālas. Spēles notiek pēc LR novusa federācijas noteikumiem. Sacensības 

notiek pēc riņķa vai Šveices sistēmas. Spēļu kārtību nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no 

pieteikušos dalībnieku skaita. 

 

5.  Apbalvošana. 

5.1. Rezultātu vērtēšana notiek 3 grupās: 

1.grupa – „sporta” vīriešiem, kurā vērtē Latvijas novusa federācijas (LNF) licenzētus spēlētājus. 

2.grupa – „tautas” vīriešiem, kurā vērtē pārējos dalībniekus, kuriem nav LNF licence. 

3.grupa – „sievietes”, gan LNF licenzētās, gan nelicenzētās spēlētājas. 



 

5.2. Katrā grupā 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām. 

 

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. Vizuālais 

materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos. Vairāk – 

https://ej.uz/kekava_privatuma_politika. 
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