
 

 

 
Preiļu novada čempionāta novusā 2023 

NOLIKUMS. 
 
 

Mērķis un uzdevums. 

     Popularizēt novusu kā sporta veidu Preiļu novadā. 
     Noskaidrot novada labākos novusa spēlētājus. 
 

Vieta un laiks. 
1.posms- Vārkavas balva novusā 
          2023.gada 21.janvārī plkst.:10:00 Vārkavas psk.  
2.posms- Galēnu balva novusā 
          2023.gada 28.janvārī plkst.:10:00Galēnu psk. 
3.posms- Preiļu balva novusā 
          2023.gada 4.februārī plkst.:10:00 Preiļu novada BJSS muzeja telpās. 
Finālsacensības – Preiļu novada čempionāts novusā 
          2023.gada 11.februārī plkst.:10:00 (vieta tiks precizēta) 

 
Sacensību vadība. 
          Sacensības organizē Preiļu novada BJSS.  
          Sacensību galvenais tiesnesis – Preiļu novada pieaugušo sporta pasākumu 
organizatore Mārīte Pokšāne. 
   Vārkavas posmā galvenais tiesnesis Stanislavs Stankevičs mob.29641392 
   Galēnu posmā galvenais tiesnesis Guntis Belkovskis mob. 28823348 
   Preiļu posmā galvenais tiesnesis Mārīte Pokšāne mob. 26567991 
 

 
Sacensību kārtība un uzvarētāju noteikšana. 
   Dāmas un kungi sacenšas atsevišķi.  
   Dalībnieki tiekas katrs ar katru pēc apļa sistēmas.  
   Spēle notiek līdz 3 uzvarām.  
   Par uzvaru 3 punkti, par zaudējumu 0 punkti, pie rezultāta 3:2 uzvarētājam 2 
punkti, zaudētājam 1 punkts.  
   Katra posma izspēles kārtību, noteiks posma galvenais tiesnesis sacensību dienā 
atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.  
   Posmu 1.-3.v. ieguvāji (atsevišķi vīrieši un sievietes) kvalificējās finālsacensībām.  

 
Uzvarētāju apbalvošana. 
     Posma pirmo 3 vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām. 
Finālsacensībās pirmo 3 vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas kausiem.  
 

Sacensību dalībnieki un pieteikumi. 
       Sacensībās piedalās Preiļu novada iedzīvotāji vai strādājošie 
       Pieteikties pie posma organizatoriem rakstot sms -Vārds, uzvārds, pārstāv (vieta, 

organizācija) iepriekšējā dienā līdz plkst. 17:00. Dalībnieku skaits var tikt ierobežots, ņemot vērā 

sacensību vietas ietilpību. 

  
Speciālie noteikumi. 
      Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par noteikumu ievērošanu sporta bāzē. Pārkāpjot 
drošības un uzvedības noteikumus (smēķēšana, alkohola, narkotiku lietošana un t.t) 
dalībnieks tiek diskvalificēts.  

 Apstiprinu: 
  Preiļu novada BJSS direktors E.Vaivods 
 



 

 

       Sacensību  organizatori, dalībnieki, treneri un citās personām, kas atrodas 
sacensību norises vietā apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos 
pasākumus. 
        Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu sedz Preiļu 
novada BJSS.  
        Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki. 
       Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu 
apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un 
videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi sporta veida 
popularizēšana, dalībnieku sasniegumu atspoguļošana. 
       Sacensību organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde Preiļu 
novada BJSS, reģistrācijas nr. 4271902192, apliecina, ka personu dati netiks nodoti 
trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas 
datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr. 
40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. 
 


