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NOLIKUMS
apstiprināts LNF prezidija sēdē
/stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri/
Ar Latvijas novusa federācijas (turpmāk LNF) lēmumu katru gadu tiek apstiprināts reitinga
sacensību kalendārs un tikai šo sacensību rezultāti tiek vērtēti reitingu un rangu sarakstu sastādīšanai.
Katra novusista objektīvais meistarības rādītājs ir viņa individuālais koeficients (turpmāk IK), kurš pēc
katrām oficiālām ar nolikumu apstiprinātam sacensībām ir mainīgs lielums. Izejas punktiem par pamatu
tiek ņemts sportistu reālais IK, uz tekošā gada 1.janvāri. Dalībnieka IK katrās sacensībās nosaka pēc
sekojošas formulas: IKfin.=(P- Pmax.*((IKst.-IKop.vid.)/10+50)%)x10, kur:
IKfin.= dalībnieka IK turnīra finišā; P=iegūtie p-ti turnīrā; Pmax.=maksimāli iegūstamie p-ti;
IKst=dalībnieka IK turnīra startā; IKop=pretinieku vidējais IK;
Ja formulas daļa (IK st.-IK op.vid.) > 150, tad dalībniekam IK netiek paaugstināts, taču, lai tas netiktu
samazināts, jāizcīna vismaz 65% no iespējamās punktu summas. Ja (Ikst-IKop.vid.) ir ar „-„ zīmi, tad
dalībniekam pozitīva rezultāta gadījumā IK attiecīgi paaugstina, bet negatīva rezultāta gadījumā to atstāj
bez izmaiņām. Sacensību noslēgumā IK nepazemina zem 1000 p. Šis „Ikfin” pēc katrām sacensībām
tad arī nosaka novusista kvalifikāciju.
Ja dalībnieks gada laikā nav startējis nevienās oficiālās sacensībās, viņa IK tiek pazemināts katru
gadu par 50 p.
Sportistu reitinga aprēķināšanas noteikumi.
Reitinga punkti (R) nosaka vietu reitingu sarakstā un kalpo par sportista meistarības rādītāju
tekošajā gadā un 4 gadu kopsummā un tie iegūstami sekojošās sacensībās (ierindojoties minētajā vietu
diapazonā):
Latvijas individuālajā čempionātā: 1.vieta=181p.; 2.vieta=180p. utt, 181.vieta=1p
Latvijas komandu čempionātā
1.vieta=150p.; 2.vieta=149p. utt; 150.vieta=1p.
Reģionālie turnīri vīriešiem
1.vieta=30p.; 2.vieta=29p. utt; 30.vieta=1p.
Reģionālie turnīri sievietēm
1.vieta=20p.; 2.vieta=19. utt; 20.vieta=1p.
Dalībniekam gada reitingā ieskaita Latvijas individuālā un komandu čempionāta punktus un viena
labākā reģionālā turnīra punktus. Latvijas individuālais čempionāts ir reitinga pamata sacensības. Katrā
no šiem turnīriem iegūtie reitinga punkti par izcīnīto vietu tiek reizināti ar turnīra pretinieku vidējo
IK/1000.
Latvijas komandu čempionāta virslīgas komandu dalībniekiem reitinga koeficents ir 1,3, pirmās
līgas komandu dalībniekiem -1,0, otrās un trešās līgas komandu dalībniekiem – 0,7.
Par reģionālo reitinga turnīru tiek uzskatīts LNF kolektīvu organizēts novusa turnīrs, kurā
vīriešiem piedalās ne mazāk kā 30 dalībnieki, sievietēm ne mazāk kā 20 dalībnieces. Nolikums saskaņots
ar LNF valdi un ir publicēts mājas lapā vismaz mēnesi pirms turnīra. Par reitinga turnīru netiek uzskatīti
atsevišķi posmi no kopējā turnīra norises. Turnīra rezultāti ir publicēti mājas lapā.
Gada reitinga vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta dalībniekam kuram ir augstāka vieta
Latvijas individuālajā čempionātā.
Ja sacensības notiek vairākās grupās, tad dalībnieku vietu secību katrā individuālo sacensību etapā
nosaka pēc sekojošas formulas: R = P x IKop/1000 – S. kur P ir sportista izcīnītie punkti, IKop –
pretinieku vidējais IK, S – sportista spēļu skaits un R –iegūtie punkti.
Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem dažādās grupās šis punktu skaits (R) ir vienāds, tad augstāka
vieta piešķirama tam dalībniekam, kuram augstāks individuālais koeficents (IK).
Sportistu reitinga sarakstā tiek iekļauti šajā nolikumā minēto sacensību rezultāti, ja šo turnīru
rezultātu tabulas tiek iesniegtas LNF klasifikācijas un reitinga komisijai ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc
notikušajām sacensībām.
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