
NOLIKUMS
Rūjienas, Naukšēnu novusa čempionāts dubultspēlēs

Norises datums: Pirmais posms 16. oktobrī plkst. 09:00

Norises vieta: Pirmais posms norisināsies Rūjienas sporta hallē, pārējie posmu datumi un

norises vietas tiks precizētas.

Sacensību norises vietas:
● Rūjienas sporta halle, Rīgas iela 30, Rūjiena
● Naukšēnu kultūras nama pagrabstāvā

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šis nolikums nosaka kārtību, kam un kādā kārtībā Valmieras novada Sporta pārvalde,
organizē Rūjienas, Naukšēnu novusa čempionātu dubultspēlēs.

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1. Popularizēt novusu
2. Iesaistīt sporta aktivitātēs Naukšēnu, Rūjienas un apkaimes iedzīvotājus.

Nodrošināt iespēju sporta veterāniem pārbaudīt spēkus sporta veterānu
sacensībās.

3. Noskaidrot novusa labākos spēlētājus

3. VADĪBA

1. Sacensības organizē Valmieras novada pašvaldības, Sporta pārvaldes sporta
organizators Gundars Putniņš mob. tel. 20212466;
e-pasts gundars.putnins@valmierasnovads.lv

4. DALĪBNIEKI

1. Sacensībās nav dalībnieku ierobežojumi

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI

Ja vienādi izcīnītie punkti, tad vērtē: 
1. savstarpējās spēlēs iegūto - zaudēto punktu starpību,
2. uzvaru skaitu visās spēlēs,
3. neizšķirtu skaitu visās spēlēs,
4. uzvaru skaits ar lielāku pārsvaru.
Ja komanda posma laikā izstājas tad apakšgrupas spēlēs ar konkrēto
komandu punktus nerēķina. Komandai piešķir pēdējo vietu.

Par posmā iegūto vietu dalībnieki saņem punktus:

1.v.-30p. 4.v.-18p. 7.v.-10p. 10.v.-4p.

2.v.-25p. 5.v.-15p. 8.v.-8p. 11.v.-2p. 

3.v.-21p. 6.v.-12p. 9.v.-6p. 12.v.-1p. 
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7.5.Ja dalībniekiem kopvērtējumā ir vienāds punktu skaits, bet dažāds posmu
apmeklējums, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs, kas konkrēto punktu summu
ir saņēmusi piedaloties mazāk posmos, ja arī posmu skaits vienāds, tad tiek
skatīts, kam vairāk 1. vietas, ja tās sakrīt tad 2. vietas utt. 

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN IZSPĒLES SISTĒMA

1. Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita tiks lemts par turnīra izspēles kārtību.
2. Dalībnieku skaits ir ierobežots.
3. Sacensības notiek 8 posmos. Katrā posmā notiek komandu cīņa un vietu

noteikšana. 
4. Kopvērtējumā tiek vērtētas 6 posmos labākās izcīnītās vietu punktu summa.
5. Uz turnīru nav jāierodas ar pārinieku, jo katrā posmā pāri tiks lozēti uz vietas. 

7. APBALVOŠANA

1. Katrā posmā ar simboliskām balvām tiek apbalvotas labākās 3 komandas.
2. Kopvērtējumā ar kausiem, medaļām un veicināšanas balvām tiek apbalvoti labākie

6 dalībnieki.

8. PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

1. Turnīram nav dalības maksas.
2. Pieteikšanās līdz iepriekšējās dienas plkst. 17:00.
3. Dalībnieku skaits ierobežots.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE:

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras novada pašvaldība,
reģ.Nr.90000043403, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, tel. 64207120;
e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv;

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – likums “Par pašvaldībām” 15.panta
6.punkts, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e)
apakšpunkti;

3. Personas datu apstrādes mērķis - īstenot šajā nolikumā noteikto mērķi un
uzdevumus.

4. Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības
regulējuma prasībām;

5. Pārzinis iegūtos personas datus apstrādās līdz mērķa sasniegšanai, izņemot, ja datu
uzglabāšanas ilgums noteikts ar normatīvo aktu;

6. Pasākuma laikā iespējama personas datu apstrāde fotografējot un/vai filmējot, lai
iegūto materiālu izmantotu Valmieras novada pašvaldības publicitātes nolūkos;

7. Papildus informācija par personas datu aizsardzību pieejama Valmieras novada
pašvaldības mājas lapā:
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/
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