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LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBU
DROŠĪBAS PROTOKOLS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS NOVĒRŠANAI
Latvijas Vieglatlētikas savienības (turpmāk – LVS) vieglatlētikas sacensību
drošības protokols (turpmāk – Protokols) sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta
2021. gada 09.oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”
(turpmāk – MK rīkojums Nr. 720) un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 662) noteiktajiem ierobežojumiem un
prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai. Rūpējoties par veselību, aicinām ikvienu sacensību organizēšanā
iesaistīto personu ievērot valstī esošos noteikumus un LVS izstrādāto drošības
protokolu.
1. Protokols izstrādāts, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību un nodrošinātu LVS
un tās biedru rīkoto sacensību dalībnieku drošību.
2. Protokolā minētie nosacījumi attiecas uz visām sacensību norisē iesaistītajām
personām - organizatoriem, tiesnešiem, tehniskajiem darbiniekiem, sportistiem un
treneriem (turpmāk – Sacensību dalībnieki).
3. Sacensību dalībnieki, kuri pārkāpj šī Protokola prasības un/vai atsakās ievērot
sacensību organizatora prasības, var tikt diskvalificēti un izraidīti no sacensību
norises vietas. Personas, kas apzināti pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos
izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības.
4. Sacensībām ir jābūt iekļautām LVS sacensību kalendārā, kas ir publicēts mājaslapā
www.athletics.lv (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī
sacensību organizatoru).
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Protokolā var tikt veiktas izmaiņas.
6. Sacensību norises vietā esošajām personām jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:
6.1. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar primārās
vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie,
kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.
Pirmsskolas izglītības izglītojamie sacensībās drīkst piedalīties, ja tie pirms
sacensību norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku
klātbūtnē, un tas ir negatīvs.
6.2. Sacensību
norises vietā
nedrīkst
atrasties
personas,
kurām
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu
infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
6.3. Sacensību norises vietā tiek ielaisti tikai akreditētie Sacensību dalībnieki.
6.4. Ierodoties sacensību norises vietā, nepieciešams uzrādīt:
6.4.1. derīgu Covid-19 primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu;
6.4.2. izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā
skrīninga ietvaros, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
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6.5. Sacensību dalībnieki ar parakstu apliecina, ka ievēros LVS Protokolu un
sacensību organizatora noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.
6.6. Visas komandas (organizācijas) tiek sadalītas pa sektoriem, kuros drīkst
atrasties tikai konkrētās komandas (organizācijas) pārstāvji (sportisti, treneri,
apkalpojošais personāls). Par komandas (organizācijas) dalībnieku atrašanos
savā sektorā ir atbildīgs tās pārstāvis. Vienas komandas sportisti vai sportistus
apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem
vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem.
6.7. Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance,
kā arī tiek lietotas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori (ievērojot to
lietošanas prasības - tiek aizsegta mute un deguns), izņemot sportistus
sacensību norises laikā.
6.8. Sacensības norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta
pasākuma organizēšanā un norisē).
6.9. Par pieteikto dalībnieku atsaukšanu vai citām izmaiņām starta
sarakstos komandu pārstāvji/ treneri telefoniski sazinās ar sacensību galveno
sekretāru.
6.10.
Sacensību laikā (pirms/ pēc skrējieniem un tehniskajiem veidiem), kā arī
apbalvošanas laikā, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no
fiziska kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.).
6.11.
Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli. Uz apbalvošanu sportisti
ierodas sejas maskās. Apbalvošanas pjedestāli tiek izvietoti attālināti viens no
otra.
6.12.
Sacensību norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu
(nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu
(vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu; dezinfekcijas
līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem.
6.13.
Sacensību dalībnieki ģērbtuvēs neuzkavējas ilgāk par 15 minūtēm.
Uzreiz pēc dalības sacensībās dalībniekiem ir pienākums atbrīvot sporta bāzes
telpas.
Latvijas Vieglatlētikas savienības
ģenerālsekretārs
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