
APSTIPRINU: 
  Bauskas novada sporta centra „Mēmele” 

direktore L.Rimševica ________________ 

2023.gada 5.janvāris  

BAUSKAS NOVADA 2023.GADA ATKLĀTIE INDIVIDUĀLIE UN 

DUBULTSPĒĻU ČEMPIONĀTI NOVUSĀ. 

 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS. 

 Popularizēt novusu, visu gada gājuma iedzīvotāju vidū, kā tautas sporta veidu. 

 Veicināt novadu sportistu gatavošanos valsts un starptautiskām sacensībām. 

 Noskaidrot Bauskas novada 2023.gada spēcīgākos novusistus dažādās vecuma 

grupās. 

 Dažādot novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu.  

 

VIETA. LAIKS. 

 Bauskas pilsētas stadiona sporta manēžā, Pilskalna ielā 26.  

 Sacensību sākums:  

 8. janvārī plkst. 10.00 Bauskas novada atklātā individuālā čempionāta 

priekšsacīkstes vīriešiem 

 14. janvārī plkst. 9.00 Bauskas novada atklātais čempionāts novusā 

vīriešiem un sievietēm 

 5.februārī plkst. 10.00 Bauskas novada atklātais čempionāts 

veterāniem 

 11.februārī plkst. 10.00 “Pāru spēlēs” 

 12.februārī plkst. 10.00 Bauskas novada atklātais čempionāts 

jauktajās dubultspēlēs  

 12.martā plkst. 10.00 Bauskas novada atklātais čempionāts 

dubultspēlēs 

 2.aprīlī plkst. 10.00 “Aprīļa kauss” 

 8.oktobrī plkst. 10.00 “R.Lineja kauss” 

 5.novembrī plkst. 10.00 “J.Pelcera kauss” 

 12.novembrī plkst. 9.00 “Superkauss” 

 2.decembrī plkst. 10.00 “Decembra kauss” 

 3.decembrī plkst. 10.00 Bauskas novada Ģimeņu čempionāts 

 10.decembrī plkst. 10.00 Bauskas novada kauss 

 

VADĪBA. 

 Bauskas novada atklātos čempionātus novusā organizē un vada Sporta nodaļa 

sadarbībā ar novada novusa speciālistiem. Galvenais tiesnesis Aldis Pavilons 

/mob.tālr. 28298892/ 

 

DALĪBNIEKI. 

 Sacensībās piedalās Bauskas novadā dzīvojoši un strādājoši iedzīvotāji, skolu 

jaunatne bez sporta klases ierobežojuma un viessportisti (sportisti, kuri nav deklarēti 

Bauskas novadā). 

 Veterānu sacensībās dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās – no 40. – 

49.g.vec., no 50. – 59.g.vec., no 60.g. un vecāki. 

 



SACENSĪBU NOTEIKUMI. 

 Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. 

 Dalībnieki atbild par savas veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei. 

 

VĒRTĒŠANA. 

 Sacensību uzvarētājus nosaka vadoties pēc spēkā esošiem novusa vienspēļu un 

dubultspēļu noteikumiem. 

 

FINANSES. 

 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Bauskas novada 

pašvaldība. 

 Izdevumus, kas saistīti ar sportista piedalīšanos sacensībās, sedz sportists, vai 

komandējoša organizācija. 

 

APBALVOŠANA. 

 1. – 6. vietu ieguvēji vīriešu vērtējumā saņem medaļas vai kausus. 

 1. – 3.vietu ieguvēji veterānu sacensībās, katrā vecuma grupā, saņem medaļas vai 

kausus. 

 1. – 3.vietu ieguvējas sievietes saņem medaļas vai kausus. 

 

DAŽĀDI. 

 Sacensību dalībniekiem līdzi jāņem maiņas apavi! 

 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri bijuši 

saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana ar Covid-

19. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var 

tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties 

pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, 

video un audio materiālā!  

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, savstarpēji 

vienojoties. 
 

 


